SÃO CARLOS TEM 11 CASOS SUSPEITOS DE
CORONAVÍRUS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/sao-carlos-tem-11-casos-suspeitos-de-coronavirus/March 16, 2020

Outros 4 casos já foram descartados
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (17/03) quatro novas notificações para
COVID-19, totalizando nesse momento 11 casos suspeitos. Outros 4 casos já foram descartados após exame
realizado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo.
Os novos casos suspeitos notificados são de dois homem, de 23 anos cada, uma mulher de 24 anos e outra de 33
anos. Todos são comunicantes de casos suspeitos.
Todos passam bem e estão em isolamento domiciliar. As amostras para exame já foram encaminhadas para o
Instituto Adolfo Lutz.
Casos descartados – Os quatro casos suspeitos e já descartados já para COVID-19 são de um jovem de 23 anos
que retornou da França, do homem de 36 anos, de São Carlos, que retornou da Itália e procurou atendimento no
município de Guarulhos, de uma mulher de 45 anos que retornou de um tour na Europa e de uma senhora de 77
anos que viajou recentemente para Alemanha, Israel e Egito.

Atualização 17/03/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/atualizacao-17-03-2020/ March 17, 2020

O município de São Carlos não possui nenhum caso de CoronaVírus confirmado.

SÃO CARLOS CONFIRMA PRIMEIRO CASO DE
CORONAVÍRUS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/sao-carlos-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus/ March 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou na tarde desta quarta-feira (18/03), o PRIMEIRO CASO
POSITIVO para COVID-19 na cidade. Trata-se um homem de 35 anos que foi atendido recentemente na rede
particular de saúde, porém não foi notificado como caso suspeito, pois não se enquadrava nos critérios de definição
dos casos, inclusive sem registro de viagem recente para fora do país.
Por recomendação do local onde trabalha fez o exame em laboratório particular na capital paulista que confirmou
para o novo coronavírus. Ele passa bem, não está internado e sim em isolamento domiciliar.
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos ressalta que como o caso não foi notificado como suspeito pela rede
particular, não foi contabilizado nos números oficiais divulgados até a última terça-feira (17/03).
Atualização – Com as notificações recebidas nesta quarta-feira (18/03), até às 15h30, São Carlos contabiliza 25
notificações de casos suspeitos para COVID-19, sendo 1 caso confirmado e outros 4 descartados.
A partir das 16h30 a Prefeitura fará uma live através do Facebook oficial da Prefeitura de São Carlos. Acompanhe
todas as informações também pelo site http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-convid-19-sao-carlos/ March 20, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que nesta quinta-feira (19/03), até 18h, recebeu 5 novas
notificações de casos suspeitos para a COVID-19.
Portanto com as novas notificações São Carlos contabiliza neste momento 30 notificações de casos suspeitos para
o novo Coronavírus, sendo 1 caso confirmado e outros 4 já descartados.
Três pessoas estão internadas classificadas como síndrome respiratória aguda grave, esses pacientes serão
testados para o painel de vírus respiratórios, inclusive COVID-19. Trata-se de uma mulher 40 anos, uma criança de
2 anos e homem de 57 anos.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos/ March 21, 2020

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos/ March 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos atualizou neste domingo (22/03), às 18h30, a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
Neste momento São Carlos totaliza 33 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar, 8 de suspeitos em internação, 1 caso
confirmado e outros 4 já descartados.
Um dos casos suspeitos internado veio a óbito neste domingo (22/03), porém ainda não confirmado para o novo coronavírus.
Trata-se de um homem de 57 anos que estava hospitalizado desde o último dia 18 de março com Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SARS). A amostra já tinha sido coletada e encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, mas o resultado
ainda não foi confirmado para COVID-19 pelo laboratório.
A Vigilância Epidemiológica já solicitou urgência ao Instituto Adolfo Lutz quanto ao resultado para a amostra coletada.

Portanto neste momento São Carlos continua sem nenhum óbito confirmado por COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-2/March 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica a situação epidemiológica do município para a COVID-19
nesta segunda-feira (23/03).
Neste momento, 20h05, São Carlos totaliza 31 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar, agora com 7
casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz, já que nesta segunda-feira (23/03) o município recebeu 3 outros
resultados. 9 suspeitos estão internados, sendo 2 em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Infantil (um já está em alta
da unidade intensiva com transferência para leito comum já solicitada), 2 adultos em UTI, 5 adultos em leitos
comuns. Um caso já foi confirmado no município.
A Vigilância Epidemiológica ressalta, ainda, que no boletim emitido diariamente pelo órgão estão contabilizadas as
notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-3/March 24, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica nesta terça-feira (24/03) o número de notificações suspeitas na
cidade para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento, 17h30, 39 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, com 7
casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. Outras 19 pessoas continuam internadas com SUSPEITA para o novo
coronavírus, sendo 6 crianças (enfermaria), 10 adultos (enfermaria), 1 criança em UTI (Unidade de Tratamento
Intensivo) e 2 adultos também em UTI.
Dois adultos que estavam internados anteriormente em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) com Síndrome
Respiratória Aguda Grave, morreram. Trata-se de um homem de 80 anos que estava internado desde o último dia 9
de março e apresentava comorbidades. O óbito foi registrado nesta terça-feira (24/03). A outra pessoa, um homem
de 42 anos, usuário de substâncias psicoativas, estava internado desde o dia 20 de março e faleceu no final da
noite dessa segunda-feira (23/03).
Portanto agora o município contabiliza 1 caso confirmado e 3 mortes SUSPEITAS para a COVID-19. Todos as
amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém ainda nenhum resultado ficou pronto.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-4/March 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica nesta quarta-feira (25/03) a situação epidemiológica do
município para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento, 18h05, 51 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, com 7
casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz.
Outras 19 pessoas permanecem internadas com SUSPEITA para o novo coronavírus, sendo 6 crianças
(enfermaria), 10 adultos (enfermaria), 1 criança em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 2 adultos também em
UTI.
Uma mulher de 92 anos com comorbidade morreu nesta quarta-feira (25/03). Ela estava internada na enfermaria
desde o último dia 23 de março com com Síndrome Respiratória Aguda Grave.
Portanto agora o município contabiliza 1 caso confirmado e 4 mortes SUSPEITAS para a COVID-19. Todos as
amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém ainda nenhum resultado ficou pronto.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/03/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-03-2020/March 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (26/03) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos continua neste momento, 17h30, com 51 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, com 7
casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. Porém o número de pessoas internadas com SUSPEITA para o novo
coronavírus subiu de 19 para 22, sendo 8 crianças (enfermaria), 9 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo) e 3 adultos também em UTI.
Até agora o município contabiliza 1 caso confirmado e 4 mortes SUSPEITAS em investigação para a COVID-19.
Todos as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo
para o resultado dos exames.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

CONFIRMADO SEGUNDO CASO PARA A COVID19 EM SÃO CARLOS



http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/confirmado-segundo-caso-para-a-covid-19-em-sao-carlos%e2%81%a3/March
27, 2020

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/03/2020
(19h09)

A Vigilância Epidemiológica confirmou nesta sexta-feira (27/03) o segundo caso positivo para o novo coronavírus em
São Carlos. Trata-se de um homem de 53 anos da área da saúde, de São Carlos, que trabalha em outros
municípios, mas que passa os finais de semana aqui na cidade. Ele já estava em isolamento domiciliar e passa
bem. Como o exame foi realizado na capital em laboratório particular, a contraprova foi encaminhada para o Instituto
Adolfo Lutz.

São Carlos continua neste momento, 18h40, com 51 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, com 7
casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. O número de pessoas internadas com SUSPEITA para o novo
coronavírus subiu de 22 para 24, sendo 8 crianças (enfermaria), 11 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) e 3 adultos também em UTI.
Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados e 4 mortes SUSPEITAS em investigação para a COVID-19.
Todas as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo
para o resultado dos exames.
A Secretaria de Saúde informa que como o Ministério da Saúde alterou o sistema de notificação de casos suspeitos
de COVID-19, o município implantou o monitoramento de todos os casos de síndrome gripal leve. Do dia de 21 de
março até agora, 482 pessoas passaram pelo sistema público e privado com esses sintomas (síndrome gripal) e
foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

SãoCarlos #Coronavírus

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/03/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-03-2020/March 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (28/03) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento, 19h30, 37 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, já que dos
51 suspeitos que estavam em isolamento domiciliar, 17 pessoas já cumpriram o período de isolamento domiciliar de
14 dias. Sete casos já foram descartados pelo Instituto Adolfo Lutz.
Já o número de pessoas internadas com SUSPEITA para o novo coronavírus contabiliza 24 pessoas, sendo 5
crianças (enfermaria), 10 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 2 adultos
também em UTI. Outras 5 pessoas de outros municípios estão internadas em São Carlos, sendo 4 em enfermaria e
1 em UTI.
Uma mulher de 84 anos que estava internada desde o dia 22 de março faleceu na noite desta sexta-feira (27/03).
Na manhã deste sábado (28/03) também morreu um homem de 85 anos que estava internado na UTI desde o dia
25 de março. Os dois pacientes estavam com Síndrome Respiratória Aguda Grave. As amostras já tinham sido
encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, mas os resultados ainda não retornaram.
Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados e 6 mortes SUSPEITAS em investigação para a COVID-19.
Todos as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo
para o resultado dos exames.
Do dia de 21 de março até este sábado (28/03), 530 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/03/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-03-2020/March 29, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (29/03) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento, 18h43, 33 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar. Neste
domingo a Vigilância recebeu o resultado de mais 4 exames do Instituto Adolfo Lutz, todos NEGATIVOS para a
COVID-19, trata-se dos exames de 1 homem de 38 anos, 1 homem de 21 anos, 1 mulher de 49 anos e de 1 de
mulher de 33 anos, totalizando 11 casos descartados neste momento.
Já o número de pessoas internadas com SUSPEITA passou de 24 para 27, sendo 3 crianças (enfermaria), 15
adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 2 adultos também em UTI. Outras 5
pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos, sendo 4 em enfermaria e 1 em UTI.
Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados e 6 mortes SUSPEITAS em investigação para a COVID-19.
Todos as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não fixa prazo
para o resultado dos exames.
Do dia de 21 de março até este domingo (29/03), 573 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/03/2020 às
18h
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-03-2020-as-18h/March 30, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (30/03) a situação epidemiológica do
município para o novo Coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento, 18h, com 33 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar. Já o
número de pessoas internadas com SUSPEITA passou de 27 para 29, sendo 3 crianças (enfermaria), 15 adultos
(enfermaria), 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 2 adultos também em UTI. Outras 7 pessoas
de outros municípios estão internadas em São Carlos, sendo 6 adultos em enfermaria e 1 adulto em UTI.
Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados, 11 descartados e 6 mortes SUSPEITAS em investigação
para a COVID-19. Todos as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o
laboratório não fixa prazo para o resultado dos exames.
Do dia de 21 de março até esta segunda-feira (30/03), 614 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
SãoCarlos #Coronavírus

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/03/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-03-2020-as-18h/March 31, 2020

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/1411-2/April 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (01/04) a situação epidemiológica do município
para o novo Coronavírus (COVID-19).
São Carlos contabiliza neste momento, 18h05, 29 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar. Já o
número de pessoas internadas com SUSPEITA subiu de 25 para 26, sendo 3 crianças (enfermaria), 16 adultos
(enfermaria) e 2 crianças em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Outras 5 pessoas de outros municípios
continuam internadas em São Carlos, sendo 4 adultos em enfermaria e 1 adulto em UTI.
Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados, 13 descartados e 6 mortes SUSPEITAS em investigação.
Todas as demais amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não
fixa prazo para enviar os resultados.
Do dia de 21 de março até esta quarta-feira (01/04), 765 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-04-2020/April 2, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (02/04) a situação epidemiológica do município
para o novo Coronavírus (COVID-19).
São Carlos contabiliza neste momento, 18h52, 23 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, sendo que
6 pessoas já cumpriram 14 dias de isolamento sem agravamento dos sintomas. Já o número de pessoas internadas
com SUSPEITA subiu de 26 para 27, sendo 2 crianças (enfermaria), 17 adultos (enfermaria), 2 crianças em UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) e 1 adulto em UTI. Outras 5 pessoas de outros municípios continuam internadas
em São Carlos, sendo 4 adultos em enfermaria e 1 adulto em UTI.
Até agora o município contabiliza 2 casos confirmados, 13 descartados e 6 mortes SUSPEITAS em investigação.
Todas as demais amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, porém o laboratório não
fixa prazo para enviar os resultados.
Do dia de 21 de março até esta quinta-feira (02/04), 819 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-04-2020/April 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou nesta sexta-feira (03/04) a situação epidemiológica do
município para o novo Coronavírus (COVID-19).
São Carlos contabiliza neste momento, 18h45, 15 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar, pois nesta
sexta a Vigilância recebeu o resultado de outros 8 exames, todos negativos para a COVID-19. Já o número de
pessoas internadas com SUSPEITA subiu de 27 para 29, sendo 18 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 4
adultos em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 1 criança em UTI. Outras 3 pessoas de outros municípios
continuam internadas em São Carlos, todos em enfermaria.
Um homem de 83 anos, de São Carlos, internado nesta sexta-feira (03/04) não resistiu, falecendo nesta tarde
mesmo. Outro homem de 70 anos, residente em outro município e que estava internado em São Carlos desde do
último dia 26 de março, morreu no final da noite de quinta-feira (02/04).
Portanto agora o município contabiliza 2 casos confirmados, 21 descartados e 8 mortes SUSPEITAS em
investigação.
Na próxima semana a Prefeitura de São Carlos inicia os testes rápidos. Foram adquiridos 10 mil testes do tipo PCR
que serão aplicados em pessoas internadas e profissionais da saúde com sintomas gripais.
Do dia de 21 de março até esta terça-feira (31/03), 875 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

CONFIRMADO TERCEIRO CASO DE COVID-19 EM
SÃO CARLOS
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/confirmado-terceiro-caso-de-covid-19-em-sao-carlos/April 4, 2020

Obs.: Ao contrário do informado anteriormente, o paciente com resultado positivo que foi transferido da internação
daqui para outro município, é residente de São Carlos e, portanto, é o terceiro caso positivo da cidade.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/04/2020 às 19h28
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou neste sábado (04/04) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento, 18h45, 11 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar. Neste
sábado a Vigilância recebeu o resultado de outros 5 exames, todos negativos para a COVID-19. Dos cinco exames,
4 eram de pessoas em isolamento domiciliar e 1 de uma pessoa que faleceu.
O resultado de outro paciente, homem de 63 anos, com comorbidades, notificado em São Carlos, internado no 15
de março, porém transferido para a UTI de outro hospital da região, deu positivo para COVID-19. O paciente já saiu
da UTI e neste momento continua internado em outro município, mas na enfermaria. Ele é residente de São Carlos
e é o terceiro caso positivo da cidade.
Já o número de pessoas internadas com SUSPEITA caiu de 29 para 23, sendo 12 adultos (enfermaria), 3 crianças
(enfermaria), 5 adultos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança em UTI. Outras 2 pessoas de outros
municípios continuam internadas em São Carlos, sendo 1 na enfermaria e 1 na UTI.
Um homem de 76 anos que estava internado na UTI desde do dia 26 de março morreu na noite desta sexta-feira
(03/04). Também um homem de 78 anos que estava internado na UTI desde do dia 1º de abril, faleceu na tarde
deste sábado (04/04).
O município contabiliza neste momento 3 casos confirmados, 26 descartados e 9 mortes SUSPEITAS em
investigação (eram 8 mortes suspeitas, um exame deu negativo, caiu para 7, porém hoje mais duas pessoas
morreram, totalizando 9 mortes suspeitas).
Do dia de 21 de março até este sábado (04/04), 884 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
SãoCarlos #Coronavírus

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-04-2020/April 5, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou neste domingo (05/04) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento, 20h, 4 notificações de SUSPEITOS em isolamento domiciliar.
Neste domingo (05/04) o Instituto Adolfo Lutz liberou o resultado de mais 7 exames, todos negativos para a COVID19. Os exames são de pessoas que estavam em quarentena.
Já o número de pessoas internadas caiu de 23 para 22, sendo 12 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria), 5
adultos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança em UTI. Outras 2 pessoas de outros municípios
continuam internadas em São Carlos, sendo 1 na enfermaria e 1 na UTI.
Um homem de 41 anos, de São Carlos, internado desde o dia 31 de março em hospital da cidade, faleceu na manhã
deste domingo (05/04). A amostra do exame desse paciente foi coletada e enviada ao Instituto Adolfo Lutz e
também foi encaminha para laboratório particular.
O município contabiliza neste momento 3 casos confirmados, 33 descartados e 10 mortes SUSPEITAS em
investigação.
Do dia de 21 de março até este domingo (05/04), 892 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com
sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-04-2020/April 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou nesta segunda-feira (06/04) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
Devido à mudança no sistema de notificação de casos suspeitos da COVID-19, todas as pessoas que foram
notificadas anteriormente realizaram coleta de exame e já cumpriram o período de isolamento domiciliar. Porém, o
município adotou um sistema de notificação de Síndrome Gripal, onde já passaram em atendimento nos serviços
públicos e privados 940 pessoas desde o dia 21 de março. Essas pessoas não realizam exame para COVID-19,
porém são colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias após o atendimento. O novo protocolo do Ministério da
Saúde recomenda coleta de exame somente para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (internados) e
para profissionais da saúde com Síndrome Gripal.
Já o número de pessoas internadas subiu de 22 para 25, sendo 15 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 2
adultos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança em UTI. Outras 4 pessoas de outros municípios
continuam internadas em São Carlos, sendo 2 na enfermaria e 2 na UTI.
Uma mulher de 87 anos, internada no dia 28 de março, morreu na tarde desta segunda-feira (06/04).
O município contabiliza neste momento 3 casos confirmados, 33 descartados e 11 mortes SUSPEITAS em
investigação.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-04-2020/April 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou nesta segunda-feira (07/04) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
O número de pessoas internadas permanece 25, sendo 20 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria) e 1 adulto
em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Uma pessoa de outro município continua internada em São Carlos.
O município contabiliza neste momento 3 casos confirmados, 36 descartados (já que 3 resultados negativos para a
COVID-19 foram liberados nesta terça-feira, dia 7 de abril, pelo Instituto Adolfo Lutz, sendo que 1 desses casos era
um óbito suspeito), portanto o número de mortes SUSPEITAS em investigação caiu de 11 para 10.
NOTIFICAÇÕES – Devido à mudança no sistema de notificação de casos suspeitos da COVID-19, todas as
pessoas que foram anteriormente notificadas realizaram coleta de exame e já cumpriram o período de isolamento
domiciliar. Porém, o município adotou um sistema de notificação de Síndrome Gripal, onde já passaram em
atendimento nos serviços públicos e privados 1.088 pessoas desde o dia 21 de março. Essas pessoas não realizam
mais exame para COVID-19, porém são colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias após o atendimento.
O novo protocolo do Ministério da Saúde recomenda coleta de exame somente para pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda Grave (internados) e para profissionais da saúde com Síndrome Gripal.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-04-2020/April 8, 2020

CONFIRMADA PRIMEIRA MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (08/04) que recebeu do Instituto Adolfo Lutz
(IAL), laboratório referenciado pelo Governo do Estado de São Paulo para a realização de exames da COVID-19,
mais um resultado positivo para a doença. Trata-se de um homem, de São Carlos, que morreu no último fim de
semana.
32 pessoas estão internadas neste momento, sendo 19 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 7 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança na UTI. Duas pessoas de outros municípios continuam internadas
em São Carlos, sendo uma na UTI e 1 na enfermaria.
Uma senhora de 88 anos, de outro município, internada em São Carlos no último dia 6 de abril, morreu nesta
quarta-feira (8/4). De acordo com protocolo do Ministério da Saúde, a morte é contabilizada para a cidade onde a
pessoa morava.
Portanto o município contabiliza neste momento 4 casos positivos, com uma morte confirmada, outras 9 mortes
SUSPEITAS continuam em investigação. 38 casos já foram descartados, já que o IAL liberou outros 2 resultados
negativos para a COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Devido à mudança no sistema de notificação de casos suspeitos da COVID-19, todas as
pessoas que foram anteriormente notificadas realizaram coleta de exame e já cumpriram o período de isolamento
domiciliar. Porém, o município adotou um sistema de notificação de Síndrome Gripal, onde já passaram em
atendimento nos serviços públicos e privados 1.154 pessoas desde o dia 21 de março. Essas pessoas não realizam
mais exame para COVID-19, porém são colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias após o atendimento.
O novo protocolo do Ministério da Saúde recomenda coleta de exame somente para pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda Grave (internados) e para profissionais da saúde com Síndrome Gripal.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-04-2020/April 9, 2020

SEGUNDA MORTE POR COVID-19 É CONFIRMADA EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quinta-feira (09/04) que recebeu do Instituto Adolfo Lutz
(IAL), laboratório referenciado pelo Governo do Estado de São Paulo para a realização de exames da COVID-19,
mais 2 novos resultados positivos para a doença.
Um dos exames trata-se de um homem de 76 anos que faleceu na semana passada. A outra pessoa com exame
positivo para a COVID-19 é um homem de 35 anos que esteve internado na UTI, passou para leito comum e
recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (09/04).
31 pessoas estão internadas neste momento, sendo 18 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 6 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 3 crianças na UTI. Uma pessoa de outro município continua internadas em
São Carlos na UTI.
Portanto o município contabiliza neste momento 6 casos positivos, com 2 mortes confirmadas, outras 4 mortes
SUSPEITAS continuam em investigação. 50 casos já foram descartados, já que o IAL liberou outros 12 resultados
negativos para a COVID-19, sendo 4 que desses resultados eram de óbitos suspeitos.
NOTIFICAÇÕES – Devido à mudança no sistema de notificação de casos suspeitos da COVID-19, todas as
pessoas que foram anteriormente notificadas realizaram coleta de exame e já cumpriram o período de isolamento
domiciliar. Porém, o município adotou um sistema de notificação de Síndrome Gripal, onde já passaram em
atendimento nos serviços públicos e privados 1.170 pessoas desde o dia 21 de março. Essas pessoas não realizam
mais exame para COVID-19, porém são colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias após o atendimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-04-2020/April 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sexta-feira (10/04) a situação epidemiológica do
município para o novo coronavírus (COVID-19).
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 16 adultos (enfermaria), 4 crianças (enfermaria), 7 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança na UTI. Uma pessoa de outro município também continua internada
em São Carlos na UTI.
Portanto o município contabiliza neste momento 6 casos positivos, com 2 mortes confirmadas, outras 4 mortes
SUSPEITAS continuam em investigação. 51 casos já foram descartados, já que foi liberado mais 1 resultado
negativo para a COVID-19 por laboratório credenciado ao Instituto Adolfo Lutz.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.193 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 687 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 506 ainda continuam
em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério da
Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-04-2020/April 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sábado (11/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 18 adultos (enfermaria), 4 crianças (enfermaria), 2 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 2 criança na UTI. Uma pessoa de outro município também continua internada
em São Carlos na UTI.
Um homem de 43 anos, de São Carlos, internado no Hospital de Américo Brasiliense, morreu na manhã deste
sábado (11/04) com suspeita de COVID-19. O exame já foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz. De acordo com
protocolo do Ministério da Saúde, como o endereço do paciente é de São Carlos, o óbito suspeito é contabilizado
para o município.
Portanto o município contabiliza neste momento 6 casos positivos, com 2 mortes confirmadas, outras 5 mortes
SUSPEITAS em investigação. 51 casos já foram descartados.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.201 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 758 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 443 ainda continuam
em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério
da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-04-2020/April 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (12/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento com 6 casos positivos, 2 mortes confirmadas, outras 5 mortes SUSPEITAS em
investigação. 51 casos já foram descartados.
Estão internadas 28 pessoas, sendo 16 adultos (enfermaria), 5 crianças (enfermaria), 4 adultos em UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e 2 criança na UTI. Uma pessoa de outro município também continua internada em São Carlos na
UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.217 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 833 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 384 ainda continuam
em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério
da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-04-2020/April 13, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (13/04) a situação epidemiológica do
município para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos está neste momento com 7 casos positivos (nesta segunda-feira foi liberado pelo IAL 1 resultado positivo
de um homem de 43 anos, que ficou internado em UTI, depois em enfermaria e recebeu alta no final de março.
Encontra-se bem e está em casa), 2 mortes confirmadas, outras 7 mortes SUSPEITAS em investigação.
62 casos suspeitos para o novo coronavírus já foram descartados em São Carlos, já que nesta segunda-feira outros
11 resultados negativos foram liberados pelo IAL.
Estão internadas 25 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 4 crianças (enfermaria), 7 adultos em UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e 2 crianças na UTI. Uma pessoa de outro município está internada em São Carlos na
enfermaria.
ÓBITOS SUSPEITOS – No final da noite do último domingo (12/04) duas pessoas, de São Carlos, morreram com
suspeita para COVID-19: uma mulher de 55 anos internada desde o dia 6 de abril e um homem de 77 anos,
internado desde também desde 6 de abril. Os exames já foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz.
Já nesta segunda-feira (13/04) uma pessoa que estava internada em São Carlos, porém de outro município,
também faleceu. Trata-se de um homem de 56 anos que estava internado desde o dia 10 de abril. De acordo com
protocolo do Ministério da Saúde, a morte suspeita é contabilizada para o município de residência da pessoa. O
exame também já tinha sido solicitado.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.245 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 884 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 361 ainda continuam
em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério
da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-04-2020/April 14, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (14/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos está neste momento está com 7 casos positivos, 2 mortes confirmadas, outras 7 mortes SUSPEITAS em
investigação. 71 casos suspeitos para o novo coronavírus já foram descartados na cidade, já que nesta terça
(14/04) outros 9 resultados negativos foram liberados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL).
Estão internadas 24 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 7 adultos em UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e 2 crianças na UTI. Uma pessoa de outro município continua internada em São Carlos na
enfermaria.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.291 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 918 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 273 ainda continuam
em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério
da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-04-2020/April 15, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (15/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento está com 7 casos positivos, 2 mortes confirmadas. Agora são 5 mortes
SUSPEITAS em investigação, já que o Instituto Adolfo Lutz (IAL) liberou 2 resultados negativos para a COVID-19 de
pessoas que já morreram.
Subiram para 122 os casos suspeitos descartados. Nesta quarta-feira (15/04) outros 51 resultados negativos foram
liberados pelo IAL e laboratórios credenciados. Um dos resultados descartados para COVID-19 é de um homem que
está internado desde 22 de março.
Estão internadas 23 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria), 8 adultos em UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e 2 crianças na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.301 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 966 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 335 ainda continuam
em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério
da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-04-2020/April 16, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (16/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos contabiliza 8 casos positivos, com 2 mortes confirmadas. Nesta quinta-feira (16/04) foi confirmado pelo
Instituto Adolfo Lutz (IAL) mais um caso positivo de uma mulher de 65 anos, que ficou internada e recebeu alta no
fim de semana. Neste momento são 6 mortes SUSPEITAS em investigação.
Um homem, 95 anos, que estava internado desde 7 de abril morreu na noite de quarta-feira (15/04), porém o IAL
liberou o resultado do exame e deu negativo para a COVID-19. Um outro homem, de 87 anos, internado em 15 de
abril, morreu nesta quinta (16/4). O exame foi encaminhado ao IAL.
Uma terceira pessoa também faleceu nesta quinta-feira (16/04) em hospital de São Carlos. Trata-se de um homem
de 38 anos de outro município. De acordo com protocolo do Ministério da Saúde, como o endereço do paciente não
é de São Carlos, o óbito suspeito é contabilizado para o município de residência da pessoa.
Subiram para 163 os casos suspeitos descartados, já que nesta quinta outros 41 exames negativos para a doença
foram liberados pelo IAL e laboratórios credenciados.
Estão internadas 22 pessoas, sendo 10 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria), 7 adultos em UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e 2 crianças na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.317 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.003 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 314 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-04-2020/April 17, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (17/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos contabiliza 10 casos positivos (nesta sexta foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz 2 novos
resultados positivos: uma mulher de 34 anos e 1 criança menor de 1 ano. Nem a mulher e nem a criança precisaram
de internação).
Neste momento a cidade contabiliza 2 mortes confirmadas e outras 6 SUSPEITAS em investigação. Subiram para
173 os casos suspeitos descartados. Nesta sexta outros 10 exames negativos para a doença foram liberados pelo
IAL e laboratórios credenciados.
Estão internadas 21 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 4 crianças (enfermaria), 4 adultos em UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e 2 crianças na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.340 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.040 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 300 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-04-2020/April 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesse sábado (18/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos contabiliza 10 casos positivos, 2 mortes confirmadas e outras 8 suspeitas em investigação. 173 casos
suspeitos já foram descartados.
Uma mulher de 63 anos, internada em 17/04, morreu neste sábado. Foi realizado exame para Influenza e COVID19. Resultado positivo para Influenza A e resultado de COVID-19 ainda não liberado. Um homem, 69 anos,
internado em 17/04 também morreu neste sábado. O exame será encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz.
Estão internadas neste momento 13 pessoas, sendo 5 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria), 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.365 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.087 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 278 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-04-2020/April 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (19/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento com 10 casos positivos, 2 mortes confirmadas e outras 6 suspeitas em
investigação. 183 casos suspeitos já foram descartados, sendo que 10 exames negativos foram liberados hoje pelo
Instituto Adolfo Lutz, entre eles de duas pessoas que já morreram, uma de São Carlos e outra de município da
região, mas que ficou internada em hospital aqui da cidade.
Um óbito suspeito ocorrido neste sábado (18/04), de uma mulher de 63 anos, não foi computado para São Carlos, já
que ela residia em outro município.
Estão internadas neste momento 17 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 1 criança (enfermaria), 4 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1 criança na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.375 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.118 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 257 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-04-2020/April 20, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (20/04) a situação epidemiológica do
município para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento com 10 casos positivos, 2 mortes confirmadas e outras 6 suspeitas em
investigação. 184 casos suspeitos já foram descartados, já que nesta segunda-feira o Instituto Adolfo Lutz (IAL)
liberou mais um resultado negativo para COVID-19.
Estão internadas neste momento 24 pessoas, sendo 16 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada. Um
adulto de outro município está internado na enfermaria de hospital de São Carlos.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.413 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.153 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 260 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-04-2020/April 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (21/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento com 10 casos positivos, 2 mortes confirmadas e outras 6 suspeitas em
investigação. 192 casos suspeitos já foram descartados, já que nesta terça o Instituto Adolfo Lutz (IAL) liberou 8
resultados negativos para COVID-19.
Nesta terça-feira (21/04) foi confirmado um resultado positivo de um homem de 32 anos, internado desde 17 de
abril. Como o exame foi feito em laboratório não credenciado, a contraprova foi enviada para o IAL, portanto esse
caso ainda não está contabilizado.
Estão internadas neste momento 23 pessoas, sendo 15 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria) e 4 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada. Um
adulto de outro município está internado na enfermaria de hospital de São Carlos.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.429 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.179 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 250 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-04-2020-2/April 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (22/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
Subiu para 16 os casos positivos para a doença em São Carlos, com 2 mortes confirmadas e outras 6 suspeitas em
investigação. Nesta quarta-feira (22/04) a Vigilância Epidemiológica recebeu 5 novos resultados de exames, todos
confirmados para a COVID-19 e todos de comunicantes do homem de 32 anos, funcionário de um supermercado da
cidade que está internado e com a doença. 202 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus em
São Carlos.
Um homem de 86 anos internado na UTI nesta terça-feira (21/04) morreu na noite de ontem mesmo. O exame foi
encaminhado para laboratório credenciado. Outros dois resultados de pessoas que já faleceram foram negativos
para COVID-19, um de São Carlos e outro de município da região.
Estão internadas neste momento 25 pessoas, sendo 18 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.513 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.256 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 257 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-04-2020/April 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (23/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua com 16 casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e outras 6 suspeitas em
investigação. 216 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que nesta quinta-feira (23/04)
foram liberados 14 resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 20 pessoas, sendo 10 adultos (enfermaria), 5 crianças (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.538 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.289 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 249 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-04-2020/April 24, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (24/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos neste momento está com 22 casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e outras 7
suspeitas em investigação. Nesta sexta-feira (24/04) foram liberados mais 2 resultados positivos pelo IAL e 4 testes
realizados por laboratório credenciado, chamados testes rápidos, diagnosticaram que as pessoas tiveram COVID19, porém estão com anticorpos contra a doença. 223 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus, nesta sexta-feira (24/04) foram liberados mais 7 resultados negativos para a doença.
Uma mulher de 74 anos internada na quinta-feira (23/04) na UTI morreu nesta sexta. A amostra do exame já foi
encaminhada e o resultado deve sair nas próximas horas.
Estão internadas neste momento 20 pessoas, sendo 9 adultos (enfermaria), 6 crianças (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.615 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.335 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 280 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-04-2020/April 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (25/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua neste momento com 22 casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e outras 2
suspeitas em investigação. Hoje foram liberados 5 resultados negativos para a COVID-19 de pessoas que já
morreram.
229 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que neste sábado (25/04) também foram
liberados mais 6 resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 17 pessoas, sendo 7 adultos (enfermaria), 5 crianças (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.635 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.362 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 273 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-04-2020/April 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (26/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
Subiu para 25 os casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e outras 2 suspeitas em investigação.
Hoje foram liberados 3 resultados positivos para a COVID-19. As 3 pessoas confirmadas positivas para o novo
coronavírus estão em isolamento domiciliar.
401 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados mais 172 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 15 pessoas, sendo 8 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.647 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.379 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 268 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-04-2020/April 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (27/04) a situação epidemiológica do
município para o novo coronavírus (COVID-19).
Subiu para 28 os casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em investigação.
Hoje foram liberados 3 resultados positivos para a COVID-19, sendo dois de comunicantes de um caso já
confirmado e 1 de profissional da saúde.
418 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados 2 resultados negativos
de óbitos suspeitos, 4 resultados negativos de comunicantes de casos confirmados, 11 resultados negativos de
profissionais de saúde.
O exame de uma mulher de 74 anos que morreu no último dia 23 de abril foi negativo para COVID-19. Um homem
de 42 anos, internado na UTI desde 22 de abril e que faleceu na noite deste domingo (26/04) já foi realizado e o
resultado também foi negativo para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 16 pessoas, sendo 10 adultos (enfermaria), 4 crianças (enfermaria) e 2 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
PROFISSIONAIS DA SAÚDE – 254 profissionais da área da saúde realizaram testes rápidos do tipo IgG e IgM com
253 resultados negativos e 1 positivo para a COVID-19. Outros 108 profissionais que apresentaram síndrome gripal
já tinham realizado os testes do tipo PCR, sendo 98 resultados negativos para a doença, 2 positivos e 8 ainda
aguardam resultado.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.678 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.417 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 261 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-04-2020/April 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (28/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
Subiu de 28 para 29 os casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em
investigação. Outro profissional da saúde foi confirmado positivo para COVID-19.
419 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foi liberado hoje um resultado negativo
para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 13 pessoas, sendo 8 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria) e 3 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.788 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.456 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 332 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-04-2020/April 29, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (29/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
Subiu de 29 para 30 os casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em
investigação. 18 óbitos já foram descartados.
Dos 30 casos positivos confirmados, 22 não foram internados e desses 8 pessoas já cumpriram o período de
isolamento domiciliar e estão curadas, 14 ainda estão em isolamento domiciliar; 6 outras pessoas foram internadas,
porém 5 já receberam alta hospitalar e 1 continua no hospital; 2 pessoas foram internadas e morreram com a
doença.
Um homem de 39 anos que estava internado desde o dia 18 de abril morreu nesta quarta-feira (29/04), porém o
resultado foi negativo para a COVID-19.
430 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados hoje outros 11 resultados
negativos para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 18 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 1 criança (enfermaria) e 5 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
Também está internado na UTI em São Carlos um paciente de outro município
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.806 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.481 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 325 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/04/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-04-2020/April 30, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (30/04) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos continua com 30 casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em
investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
459 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados hoje outros 29 resultados
negativos para o novo coronavírus.
Uma mulher de 70 anos internada na UTI desde 23 de abril morreu na noite desta quarta-feira (29/04), porém o
resultado foi negativo para COVID-19. Uma paciente de 48 anos, residente em outro município, mas que estava
internada na UTI em São Carlos desde 25/04 morreu hoje (30/04), mas também o exame foi negativo para o novo
coronavírus.
Estão internadas neste momento 20 pessoas, sendo 14 adultos (enfermaria), 3 crianças (enfermaria) e 3 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.840 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.497 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 343 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-05-2020/May 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (01/05) a situação epidemiológica do município
para o novo coronavírus (COVID-19).
São Carlos está com 33 casos positivos para a doença (3 resultados positivos foram liberados hoje, sendo que 1
desses pacientes está internado em UTI), com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em investigação. 19
óbitos já foram descartados até o momento.
Dos casos positivos confirmados, 22 não foram internados; 9 outras pessoas foram internadas, porém 5 já
receberam alta hospitalar e 4 continuam no hospital; 2 pessoas foram internadas e morreram com a doença.
471 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados hoje outros 12 resultados
negativos para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 11 pessoas, sendo 7 adultos (enfermaria), 2 crianças (enfermaria) e 2 adultos em
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.862 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.529 pessoas já cumpriram o período de1 isolamento de 14 dias e 333 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-05-2020/May 2, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (02/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos continua com 33 casos positivos para a doença, sendo que 1 paciente positivo que estava internado
recebeu alta hospitalar hoje, outro caso positivo continua internado em UTI; com 2 mortes confirmadas e uma ainda
suspeita em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos casos positivos confirmados 22 não foram internados; 11 foram internados, porém 8 já receberam alta e estão
curados, 1 paciente continua no hospital e 2 pessoas foram internadas e morreram com a doença. 471 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 21 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria, 4 crianças na enfermaria e 6 adultos
estão na UTI. Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada. Desse total de internados
neste sábado (02/05) com Síndrome Gripal Aguda Grave, 12 continuam suspeitos para a COVID-19, sendo 8 na
enfermaria e 4 na UTI, os demais já tiveram resultado de exame negativo para o novo coronavírus.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.880 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.544 pessoas já cumpriram o período de1 isolamento de 14 dias e 336 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-05-2020/May 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (03/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos continua com 33 casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em
investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos casos positivos confirmados 22 não foram internados; 11 foram internados, porém 8 já receberam alta e estão
curados, 1 paciente continua no hospital e 2 pessoas foram internadas e morreram com a doença. 471 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 10 pessoas, 7 na enfermaria e 3 em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.916 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.577 pessoas já cumpriram o período de1 isolamento de 14 dias e 339 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-05-2020/May 4, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (04/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos continua com 33 casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e duas mortes suspeitas em
investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 81 anos que foi internada nesta segunda-feira (04/05) faleceu agora à tarde. Foi realizada a coleta
de exame e o resultado pode sair a qualquer momento.
Dos casos positivos confirmados 22 não foram internados; 11 foram internados, porém 8 já receberam alta e estão
curados, 1 paciente continua no hospital e 2 pessoas foram internadas e morreram com a doença. 477 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 6 resultados negativos
para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 11 pessoas, 6 na enfermaria e 5 em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), sendo que 1 caso está na UTI Nenonatal. Dois pacientes de São Carlos estão internados
em UTI em hospital de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.974 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.599 pessoas já cumpriram o período de1 isolamento de 14 dias e 375 ainda
continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para COVID-19 (protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-05-2020/May 5, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (05/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 35 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes suspeitas
em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Um dos óbitos confirmados trata-se de uma mulher de 70 anos, internada em outro município e com exame positivo
para o novo coronavírus.
Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde, apesar da paciente ter recebido tratamento e ter morrido em
outro município, o óbito é contabilizado para São Carlos. O outro caso contabilizado é de uma pessoa com síndrome
gripal e que está em isolamento domiciliar.
Dos casos positivos confirmados 22 não foram internados; 11 foram internados, porém 8 já receberam alta e estão
curados, 1 paciente continua no hospital e 3 pessoas foram internadas e morreram com a doença, sendo um dos
óbitos ocorrido em outro município.
489 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 12 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 5 pessoas, sendo 3 na enfermaria e 2 em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), sendo que 1 caso está na UTI Nenonatal. Dois pacientes de São Carlos estão internados
em UTI em hospital de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.046 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.626 pessoas já cumpriram o período de1 isolamento de 14 dias e 420 ainda
continuam em isolamento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-05-2020/May 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (06/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos continua com 35 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes
suspeitas em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 35 casos positivos, 23 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 12 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 8 receberam alta hospitalar, 1 caso positivo continua internado em UTI e 3 casos
positivos foram a óbito.
495 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 6 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 8 pessoas, sendo 4 adultos na enfermaria e 4 em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nenhuma criança está internada neste momento. Dois pacientes de São Carlos
estão internados em UTI em hospital de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.073 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.664 pessoas já cumpriram o período de1 isolamento de 14 dias e 409 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos passou a fazer testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 81 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 52 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9
apresentaram resultado positivo (5 residentes em São Carlos e 4 de outros municípios). 20 pessoas ainda
aguardam o resultado
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-05-2020/May 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (07/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 36 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes suspeitas
em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 36 casos positivos, 23 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 13 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 8 receberam alta hospitalar, 2 casos positivos continuam internados (sendo 1 em
UT e 1 em enfermaria) e 3 casos positivos foram a óbito.
498 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 3 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 7 pessoas, sendo 5 adultos na enfermaria e 2 em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Nenhuma criança está internada neste momento. Dois pacientes de São Carlos continuam internados em UTI em
hospital de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.085 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.687 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 398 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos continua fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos
de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 85 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 53 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5
apresentaram resultado positivo. 27 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-05-2020/May 8, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (08/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 38 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes suspeitas
em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 38 casos positivos, 25 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 13 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 8 receberam alta hospitalar, 2 casos positivos estão internados, sendo 1 em UTI
e 1 em enfermaria, 3 casos foram a óbito.
510 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 12 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 12 pessoas, sendo 7 adultos na enfermaria, 1 criança
em enfermaria, 3 adultos em UTI e 1 criança em UTI. Dois pacientes de São Carlos continuam internados em UTI
em hospital de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.113 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.720 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 393 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 90 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 65 tiveram resultado negativo
para COVID-19, até agora 7 apresentaram resultado positivo, sendo que 2 resultados positivos saíram hoje (todos
esses resultados positivos já estão contabilizados no total de 38 casos). 18 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-05-2020/May 9, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (09/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza hoje 40 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes
suspeitas em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 40 casos positivos, 27 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 13 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19: 8 receberam alta hospitalar, 2 casos positivos estão internados, sendo 1 em UTI
e 1 em enfermaria, 3 casos foram a óbito
519 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 9 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 15 pessoas, sendo 9 adultos na enfermaria, 1 criança
em enfermaria, 4 adultos em UTI e 1 criança em UTI. Dois pacientes de São Carlos continuam internados em UTI
em hospital de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.130 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.768 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 362 ainda
continuam em isolamento.
Já foram feitos 90 testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com
Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar). Até
o momento 72 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9 apresentaram resultado positivo, sendo que 2
resultados positivos saíram hoje (todos esses resultados positivos já estão contabilizados no total de 40 casos). 9
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-05-2020/May 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (10/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos continua com 40 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes
suspeitas em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 40 casos positivos, 27 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 13 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19: 9 receberam alta hospitalar, 1 caso positivo continua internado em UTI, 3 casos
foram a óbito.
521 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 2 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 15 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria, 1
criança em enfermaria, 2 adultos em UTI e 1 criança em UTI. Dois pacientes de São Carlos continuam internados
em UTI em hospital de outro município tiveram resultado negativo para a COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.155 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.808 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 347 ainda
continuam em isolamento.
Já foram feitos 90 testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com
Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar). Até
o momento 72 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9 apresentaram resultado positivo (todos esses
resultados positivos já estão contabilizados no total de 40 casos). 9 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-05-2020/May 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (11/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos continua com 40 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda duas mortes
suspeitas em investigação. 19 óbitos já foram descartados até o momento. Os exames desses 2 óbitos estão 1 no
Adolfo Lutz e outro em laboratório credenciado, porém os resultados ainda não foram liberados.
Dos 40 casos positivos, 27 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 13 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19: 9 receberam alta hospitalar, 1 caso positivo continua internado em UTI, 3 casos
foram a óbito.
530 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 9 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 13 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria, 2
adultos em UTI. Nenhuma criança está internada no momento.
Uma criança de 5 meses de outro município que estava internada na UTI em hospital de São Carlos morreu na noite
do último domingo (10/05). O exame já foi realizado e o resultado é negativo para COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.161 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.847 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 314 ainda
continuam em isolamento.
Já foram feitos 96 testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde com
Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar). Até
o momento 80 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9 apresentaram resultado positivo (todos esses
resultados positivos já estão contabilizados no total de 40 casos). 7 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-05-2020/May 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (12/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 42 casos positivos para a doença (dois resultados positivos saíram hoje),
com 3 mortes confirmadas e uma morte suspeita em investigação, já que o resultado de um dos óbitos que estava
em investigação foi liberado negativo para COVID-19. No total 22 óbitos já foram descartados.
Além do óbito em investigação ter sido descartado, mais duas mortes foram descartadas: de uma mulher de 90
anos, internada desde 05/05 e de outra mulher de 69 anos internada desde 7 de maio. As duas morreram nesta
segunda-feira (11/05).
Dos 42 casos positivos, 28 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 14 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, sendo que 9 receberam alta hospitalar, 2 casos ainda continuam internados e 3
casos foram a óbito.
540 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 10 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 12 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria, 1
adultos em UTI. Nenhuma criança está internada no momento.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.252 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.893 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 359 ainda
continuam em isolamento.
Já foram feitos 121 testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de saúde
com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, falta de
ar). Até o momento 84 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10 apresentaram resultado positivo (todos esses
resultados positivos já estão contabilizados no total de 42 casos). 27 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-05-2020/May 13, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (13/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 45 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda uma morte suspeita em
investigação. 22 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 45 casos positivos, 31 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 14 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 9 receberam alta hospitalar, 2 casos positivos continuam internados e 3 casos
positivos foram a óbito.
564 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 24 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 5 pessoas, sendo 4 adultos na enfermaria e 1 em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nenhuma criança está internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.303 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.932 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 371 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 144 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 108 tiveram resultado negativo para COVID-19,
13 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de 45 casos positivos). 23
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-05-2020/May 14, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (14/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 49 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda uma morte suspeita em
investigação. 22 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 49 casos positivos, 35 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 14 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 9 receberam alta hospitalar, 2 casos positivos continuam internados em UTI e 3
casos positivos foram a óbito.
589 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 25 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 9 pessoas, sendo 7 adultos na enfermaria e 1 adulto
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na enfermaria 1 criança está internada.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.325 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 1.971 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 354 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 151 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 132 tiveram resultado negativo para COVID-19,
13 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de 45 casos positivos). 6
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-05-2020/May 15, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (15/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 55 casos positivos para a doença (6 resultados positivos foram liberados hoje), com 3 mortes
confirmadas e ainda uma morte suspeita em investigação. 24 óbitos já foram descartados até o momento.
Um óbito que estava em investigação o resultado foi negativo para o novo coronavírus, porém um homem de 75
anos internado nesta quinta-feira (14/05) morreu hoje e o resultado do exame ainda não saiu, portanto ainda é
considerado suspeito para a doença. Também morreu hoje uma mulher de 68 anos que estava internada desde 6
de maio, mas o resultado foi negativo para a COVID-19.
Dos 55 casos positivos, 40 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 15 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 9 receberam alta hospitalar, 3 casos continuam internados e 3 casos positivos
foram a óbito.
606 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 17 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 10 pessoas, sendo 7 adultos na enfermaria (2
confirmados de São Carlos, 1 confirmado de outro município e 4 suspeitos); na UTI adulto estão 2 pacientes (1
confirmado e 1 suspeito) e na enfermaria infantil neste momento 1 criança está internada com suspeita de COVID19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.356 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.006 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 350 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 234 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 144 tiveram resultado negativo para COVID-19,
18 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 72
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-05-2020/May 16, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (16/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 57 casos positivos para a doença (2 resultados positivos foram liberados hoje), com 3 mortes
confirmadas e ainda uma morte suspeita em investigação. 24 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 57 casos positivos, 41 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 16 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 9 receberam alta hospitalar, 4 casos continuam internados e 3 casos positivos
foram a óbito.
625 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 19 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita do novo coronavírus 13 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (2
positivos e 8 suspeitos aguardando resultado exame); na UTI adulto estão 2 pacientes (1 confirmado e 1 suspeito) e
na enfermaria infantil 1 criança está internada com COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.364 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.035 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 329 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 234 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 159 tiveram resultado negativo para COVID-19,
19 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 56
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-05-2020/May 17, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (17/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 58 casos positivos para a doença (1 resultado positivo foi liberado hoje), com 3 mortes
confirmadas e ainda uma morte suspeita em investigação. 24 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 58 casos positivos, 41 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 17 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 10 receberam alta hospitalar, 4 casos continuam internados e 3 casos positivos
foram a óbito.
666 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 41 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita do novo coronavírus 16 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (1
positivo e 9 suspeitos aguardando resultado exame); na UTI adulto estão 3 pacientes positivos (sendo 2 de São
Carlos e 1 de outro município) e na enfermaria infantil 3 crianças estão internadas (1 caso confirmado e 2
suspeitos).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.364 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.066 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 298 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 235 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 199 tiveram resultado negativo para COVID-19,
19 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 17
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-05-2020/May 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (18/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 62 casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas e ainda uma morte suspeita em
investigação. 24 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 62 casos positivos, 45 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 17 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 10 receberam alta hospitalar, 4 casos continuam internados e 3 casos positivos
foram a óbito.
685 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 19 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 19 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria e 5 em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na enfermaria infantil estão internadas 3 crianças.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.402 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.091 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 311 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 256 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 218 tiveram resultado negativo para COVID-19,
23 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 15
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-05-2020/May 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (19/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
Subiu de 62 para 67 os casos positivos para a doença, com 3 mortes confirmadas. O resultado do óbito que estava
em investigação foi negativo para a doença. 26 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 67 casos positivos, 49 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 18 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 11 receberam alta hospitalar, 3 casos continuam internados e 3 casos positivos
foram a óbito.
718 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 5 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 16 pessoas, sendo 9 adultos na enfermaria, todos
suspeitos e 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 3 positivos e 1 suspeito. Na enfermaria infantil estão
internadas 3 crianças, sendo caso 1 positivo e 2 suspeitos.
Uma paciente de 55 anos internada na UTI desde 15 de maio morreu nesta terça-feira (19/05), porém o resultado é
negativo para COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.429 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.118 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 311 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 301 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 244 tiveram resultado negativo para COVID-19,
27 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 30
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-05-2020-2/May 20, 2020

CONFIRMADA A 4ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (20/05) a 4ª morte por COVID-19 em São
Carlos. Trata-se de homem de 43 anos, transplantado renal, que estava internado desde 7 de maio em UTI e que
morreu na noite da última terça-feira (19/05).
Em 8 de abril foi confirmada a primeira morte no município pela doença de um homem de 41 anos. No dia seguinte,
9 de abril, outra morte foi confirmada de um homem de 76 anos. Já no último dia 5 de maio uma mulher de 70 anos
morreu vítima da COVID-19 em outro município, porém o protocolo do Ministério da Saúde, apesar da paciente ter
recebido tratamento e ter morrido em outro município, estabelece que o óbito é contabilizado para São Carlos.
Neste momento São Carlos contabiliza 70 casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 26 óbitos já
foram descartados.
Dos 70 casos positivos, 51 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 19 pessoas precisaram
de internação devido a COVID-19, 12 receberam alta hospitalar, 3 casos continuam internados e 4 casos positivos
foram a óbito.
728 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 10 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 16 pessoas, sendo 12 adultos na enfermaria, 9
suspeitos e 3 positivos; 3 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 2 positivos e 1 suspeito. Na enfermaria
infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. A outra criança confirmada para a doença já recebeu alta
hospitalar.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.464 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.145 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 319 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 315 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 254 tiveram resultado negativo para COVID-19,

28 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 33
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-05-2020/May 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quinta-feira (21/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
Subiu de 70 para 85 os casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 26 óbitos já foram descartados.
Dos 85 positivos, 62 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 23 pessoas precisaram de internação
devido a COVID-19, 13 receberam alta hospitalar, 6 estão internados e 4 positivos foram a óbito
752 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 24 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento com suspeita de COVID-19, 20 pessoas, sendo 12 adultos na enfermaria (10
suspeitos e 2 positivos); 7 na UTI (3 suspeitos e 4 positivos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com
suspeita da doença.
Nesta quinta-feira (21/5), o Hospital Universitário da UFSCar internou o primeiro paciente com COVID-19 na nova
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inaugurada na última sexta-feira (15). A partir da próxima segunda-feira, as
vagas da UTI serão administradas pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.486 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.188 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 298 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 347 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 298 tiveram resultado negativo para COVID-19,
40 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 9 pessoas
ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-05-2020/May 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sexta-feira (22/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 91 casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 26 óbitos já
foram descartados. Dos 91 positivos, 68 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 23 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 14 receberam alta hospitalar, 5 estão internados e 4 positivos foram a
óbito.
757 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 5 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 16 pessoas, sendo 9 adultos na enfermaria (7 suspeitos e 2 positivos); 7 na UTI (3 suspeitos e 4
positivos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. Um dos internados na UTI,
positivo para a COVID-19, é de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.538 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.216 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 322 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 403 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 303 tiveram resultado negativo para COVID-19,
46 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 54
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-05-2020/May 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou neste sábado (23/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 92 casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 27 óbitos já
foram descartados. Dos 92 positivos, 69 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 23 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 14 receberam alta hospitalar, 5 estão internados e 4 positivos foram a
óbito.
Um homem de 55 anos que estava internado desde o dia 17 de maio morreu nesta sexta-feira (22/05), porém o
resultado foi negativo para COVID-19.
771 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 14 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 20 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (8 suspeitos e 2 positivos); 9 na UTI (5 suspeitos e 4
positivos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. Um dos internados na enfermaria
na UTI, suspeito para a COVID-19, é de outro município. Um dos pacientes internado na UTI, positivo para o novo
coronavírus também é de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.542 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.231 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 311 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 404 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 317 tiveram resultado negativo para COVID-19,
47 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 40
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-05-2020/May 24, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou neste domingo (24/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos permanece neste momento 92 casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 27 óbitos já
foram descartados.
Dos 92 positivos, 69 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 23 pessoas precisaram de internação
devido a COVID-19, 14 receberam alta hospitalar, 5 permanecem internados (3 UTI e 2 enfermaria) e 4 positivos
foram a óbito.
Estão internadas 24 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (12 suspeitos e 2 positivos); 9 na UTI (4 positivos,
sendo 1 positivo de outro município e 5 suspeitos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da
doença.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.547 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.262 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 311 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 404 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 317 tiveram resultado negativo para COVID-19,
47 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 40
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-05-2020/May 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (25/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos está neste momento 96 casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 27 óbitos já foram
descartados.
Dos 96 positivos, 72 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 24 pessoas precisaram de internação
devido a COVID-19, 14 receberam alta hospitalar, 6 permanecem internados (3 UTI e 3 enfermaria adulto) e 4
positivos foram a óbito.
784 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 13 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 25 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (11 suspeitos e 3 positivos); 10 na UTI adulto (4
positivos, sendo 1 positivo de outro município e 6 suspeitos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com
suspeita da doença.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.556 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.288 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 268 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 425 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 335 tiveram resultado negativo para COVID-19,
50 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 40
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-05-2020/May 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta terça-feira (26/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos está neste momento com 107 casos positivos para a doença, com 4 mortes confirmadas. 28 óbitos já
foram descartados.
Dos 107 positivos, 82 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 24 pessoas precisaram de internação
devido a COVID-19, 14 receberam alta hospitalar, 6 permanecem internados (3 UTI e 3 enfermaria adulto) e 4
positivos foram a óbito. 44 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
839 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 55 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 19 pessoas, sendo 8 adultos na enfermaria (5 suspeitos e 3 positivos); 10 na UTI adulto (4
positivos, sendo 1 positivo de outro município e 6 suspeitos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com
suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.587 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.316 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 268 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 498 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 420 tiveram resultado negativo para COVID-19,
61 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 17
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-05-2020/May 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (27/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos está neste momento com 114 casos positivos para a doença (7 resultados positivos foram divulgados
hoje), com 4 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 114 positivos, 89 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 25 pessoas precisaram de internação
devido a COVID-19, 14 receberam alta hospitalar, 6 permanecem internados (3 UTI e 3 enfermaria adulto) e 4
positivos foram a óbito. 45 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
843 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 4 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 17 pessoas, sendo 8 adultos na enfermaria (5 suspeitos e 3 positivos); 8 na UTI adulto (4 positivos,
sendo 1 positivo de outro município e 4 suspeitos); na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da
doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 38,9%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.621 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.331 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 290 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 552 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 424 tiveram resultado negativo para COVID-19,
68 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 60
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-05-2020/May 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quinta-feira (28/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos está neste momento com 122 casos positivos para a doença (8 resultados positivos foram divulgados
hoje), com 4 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 122 casos positivos, 96 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 26 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 15 receberam alta hospitalar, 7 permanecem internados (3 UTI e 4 enfermaria
adulto) e 4 positivos foram a óbito. 45 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
897 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 54 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 19 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria (4 suspeitos e 3 positivos); 4 na UTI adulto (4
positivos, sendo 1 positivo de outro município e 4 suspeitos); na enfermaria infantil 2 crianças estão internadas com
suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 33,4%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.656 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.354 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 302 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 569 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 474 tiveram resultado negativo para COVID-19,
76 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 19
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-05-2020/May 29, 2020

Confirmado o 5º óbito por COVID-19. Trata-se de uma mulher de 91 anos
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sexta-feira (29/05) a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
Subiu de 122 para 128 casos positivos para a doença (6 novos casos positivos foram confirmados hoje), agora com
5 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Uma mulher de 91 anos que estava internada na enfermaria desde o dia 19 de maio morreu nesta sexta-feira
(29/05) por COVID-19.
Dos 128 casos positivos, 100 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 28 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 17 receberam alta hospitalar, 6 permanecem internados (3 na UTI e 3 na enfermaria
adulto) e 5 positivos foram a óbito. 55 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
905 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 8 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 18 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria (8 suspeitos e 3 positivos); 5 na UTI adulto (4
positivos, sendo 1 de outro município e 1 caso suspeito); 2 crianças estão internadas na enfermaria infantil com
suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 16,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.684 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.385 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 299 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 599 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 483 tiveram resultado negativo para COVID-19,
81 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 35
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-05-2020/May 30, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou neste sábado (30/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
Subiu de 128 para 137 os casos positivos para a doença (9 novos casos positivos foram confirmados hoje), com 5
mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 137 casos positivos, 107 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 30 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 17 receberam alta hospitalar, 8 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
64 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
920 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 15 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas 15 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (4 suspeitos e 6 positivos); 5 na UTI adulto (3
positivos, sendo 1 de outro município e 2 casos suspeitos). Neste momento não temos nenhuma criança internada
com suspeita da doença, as 3 crianças internadas na enfermaria o resultado foi negativo para a doença. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS continua em 16,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.694 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.395 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 299 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 599 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 492 tiveram resultado negativo para COVID-19,
89 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 18
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/05/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-05-2020/May 31, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou neste domingo (31/05) a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
Subiu de 137 para 138 os casos positivos para a doença, com 5 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram
descartados.
Dos 138 casos positivos, 107 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 31 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 18 receberam alta hospitalar, 8 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
64 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
925 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 5 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 13 pessoas, sendo 8 adultos na enfermaria (6 positivos e 2 suspeitos); 4 na UTI
adulto (3 positivos, sendo 1 de outro município e 1 caso suspeito). Na enfermaria infantil uma criança está internada
com suspeita da doença. 12 pessoas com resultado negativo para COVID-19 permanecem internadas. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS continua em 16,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.710 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.422 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 288 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 599 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 492 tiveram resultado negativo para COVID-19,
89 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 18
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-06-2020/June 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira, dia 1º de junho, a situação epidemiológica
do município para a COVID-19.
Subiu de 138 para 157 os casos positivos para a doença (19 resultados positivos foram divulgados hoje), com 5
mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 157 casos positivos, 126 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 31 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 19 receberam alta hospitalar, 7 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
90 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
944 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 19 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 14 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (6 positivos e 4 suspeitos); 3 na UTI
adulto (2 positivos, sendo 1 de outro município e 1 caso suspeito).
Na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. 8 pessoas com resultado negativo para
COVID-19 permanecem internadas. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS continua
em 16,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.750 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.433 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 317 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 668 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 511 tiveram resultado negativo para COVID-19,
108 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 49
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-06-2020/June 2, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (2/6), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 162 casos positivos para a doença (5 resultados positivos foram divulgados
hoje), com 5 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 162 casos positivos, 130 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 32 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 21 receberam alta hospitalar, 6 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
90 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
954 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 10 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 16 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (4 positivos e 6 suspeitos); 5 na UTI
adulto (2 positivos e 3 suspeitos, sendo que 1 suspeito é de outro município). Na enfermaria infantil 1 criança está
internada com suspeita da doença. 7 pessoas com resultado negativo para COVID-19 permanecem internadas. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 33,4%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.816 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.463 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 353 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 698 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 519 tiveram resultado negativo para COVID-19,
112 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 67
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-06-2020/June 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (3/6), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 165 casos positivos para a doença (3 resultados positivos foram divulgados
hoje), com 5 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 165 casos positivos, 132 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 33 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 22 receberam alta hospitalar, 6 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
94 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
990 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 36 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 15 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (4 positivos, sendo 1 de outro
município e 6 suspeitos, sendo também 1 de outro município); 4 na UTI adulto (3 positivos e 1 suspeito). Na
enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. 4 pessoas com resultado negativo para COVID19 permanecem internadas. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 22,3%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.851 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.486 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 365 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 730 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 555 tiveram resultado negativo para COVID-19,
115 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 60
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-06-2020/June 4, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (4/6), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 167 casos positivos para a doença (2 resultados positivos foram divulgados
hoje), com 5 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 167 casos positivos, 134 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 33 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 23 receberam alta hospitalar, 5 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
95 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.018 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 25
resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 19 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (3 positivos, sendo 1 de outro
município e 7 suspeitos, sendo também 1 de outro município); 7 na UTI adulto (3 positivos e 4 suspeitos).
Na enfermaria infantil 2 crianças estão internadas com suspeita da doença. 5 pessoas com resultado negativo para
COVID-19 permanecem internadas. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje
38,9%
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.886 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.516 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 370 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 765 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 583 tiveram resultado negativo para COVID-19,
117 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 65
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-06-2020/June 5, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (5/6), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 192 casos positivos para a doença (25 resultados positivos foram divulgados
hoje), com 5 mortes confirmadas. 28 óbitos já foram descartados.
Dos 192 casos positivos, 157 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 35 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 23 receberam alta hospitalar, 7 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
99 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.065 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 47
resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 22 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria (3 positivos, sendo 1 de outro
município e 8 suspeitos, sendo também 1 de outro município); 9 na UTI adulto (6 positivos, 1 residente de outro
município e 3 suspeitos). Na enfermaria infantil 2 crianças estão internadas com suspeita da doença, sendo que 1
criança é de outro município. 7 pessoas com resultado negativo para COVID-19 permanecem internadas. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.932 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.569 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 363 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 797 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 610 tiveram resultado negativo para COVID-19,
140 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 47
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-06-2020/June 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (06/06), a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
Subiu de 192 para 205 os casos positivos para a doença (13 resultados positivos foram divulgados hoje), com 5
mortes confirmadas e uma suspeita. 28 óbitos já foram descartados.
Um homem de 76 anos internado no início desta sexta-feira (05/06) morreu no mesmo dia. A Vigilância aguarda o
resultado do exame.
Dos 205 casos positivos, 168 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 37 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 23 receberam alta hospitalar, 9 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
134 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.077 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados outros 12
resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 22 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (3 positivos, sendo 1 de outro
município e 7 suspeitos, sendo também 1 de outro município); 11 na UTI adulto (8 positivos, 1 residente de outro
município e 3 suspeitos). Na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. 7 pessoas com
resultado negativo para COVID-19 permanecem internadas. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID19 de UTI/SUS está hoje 61,2%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.953 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.592 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 361 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 797 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 621 tiveram resultado negativo para COVID-19,
152 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 24
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-06-2020/June 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (07/06), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos permanece com 205 casos positivos para a doença, com 5 mortes confirmadas e uma suspeita. 28
óbitos já foram descartados.
Dos 205 casos positivos, 167 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 38 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 23 receberam alta hospitalar, 10 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
140 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.077 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que no último sábado (06/06) foram
liberados 12 resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (4 positivos e 11 suspeitos); 13 na
UTI adulto (7 positivos, 6 suspeitos). Na enfermaria infantil 1 criança está internada com suspeita da doença. 5
pessoas com resultado negativo para COVID-19 permanecem internadas. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 61,2%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 2.973 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.620 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 353 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 797 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 621 tiveram resultado negativo para COVID-19,
152 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 24
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-06-2020/June 8, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (08/06) mais uma morte suspeita por
COVID-19 em São Carlos.
Trata-se de uma mulher de 71 anos internada desde dia (06/06) e que morreu nesta segunda-feira (08/06), porém a
Vigilância ainda aguarda o resultado do exame. Outra mulher, de 83 anos, internada desde o dia 7 de junho também
faleceu hoje, mas com exame descartado (negativo) para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 248 casos positivos para a doença (43 resultados positivos foram liberados
hoje), com 5 mortes confirmadas e 2 suspeitas. 29 óbitos já foram descartados.
Dos 248 casos positivos, 207 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 41 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 23 receberam alta hospitalar, 13 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
140 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.103 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados 26 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (8 positivos, 11 suspeitos e 4
negativos); 9 na UTI adulto (6 positivos, sendo 1 de outro município, 2 suspeitos e 1 negativo). Uma criança
permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.050 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.656 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 353 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 896 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 641 tiveram resultado negativo para COVID-19,
192 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 63
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-06-2020/June 9, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta terça-feira (09/06) a situação epidemiológica da COVID19 em São Carlos.
São Carlos contabiliza neste momento 266 casos positivos para a doença (18 resultados positivos foram liberados
hoje), com 5 mortes confirmadas. Os 2 óbitos suspeitos não foram confirmados, com resultados negativos para a
doença. 31 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 266 casos positivos, 225 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 41 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 24 receberam alta hospitalar, 12 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
152 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.181 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados 78 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (8 positivos, sendo 1 de outro
município, 9 suspeitos, 8 negativos); 11 na UTI adulto (6 positivos, sendo 1 de outro município, 3 suspeitos e 2
negativos). Uma criança permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 55,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.103 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.683 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 420 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 960 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 709 tiveram resultado negativo para COVID-19,
209 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 42
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-06-2020/June 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (10/06) a situação epidemiológica da
COVID-19 em São Carlos.
São Carlos contabiliza neste momento 280 casos positivos para a doença (14 resultados positivos foram liberados
hoje), com 5 mortes confirmadas. 32 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 88 anos, que internou em 08/06 morreu hoje, porém já com resultado negativo para COVID-19.
Outra mulher de 89 anos, residente em outro município, que estava internada desde 03/06 em São Carlos, também
morreu hoje com resultado positivo para COVID-19. Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde esse óbito
será contabilizado para o município de residência da pessoa e não para São Carlos.
Dos 280 casos positivos, 235 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 45 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 24 receberam alta hospitalar, 13 permanecem internados e 5 positivos foram a óbito.
152 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.203 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados 22 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (8 positivos, sendo 2 de outro
município, 5 suspeitos, 7 negativos); 13 na UTI adulto (7 positivos, 4 suspeitos, sendo 1 de outro munícipio e 2
negativos).
Uma criança permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 66,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.172 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.717 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 420 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.029 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 731 tiveram resultado negativo para COVID19, 222 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 76
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-06-2020/June 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (11/06), a situação epidemiológica do
município para a COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 285 casos positivos para a doença (5 resultados positivos foram liberados
hoje), com 7 mortes confirmadas e uma suspeita. 34 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 72 anos com resultado positivo para COVID-19, internada desde 04/06, morreu na noite da última
quarta-feira (10/06). Também morreu nesta quarta-feira um homem de 74 anos, positivo para a doença, internado
desde 08/06. Outro homem de 82 anos faleceu no final da noite desta quarta, porém a Vigilância aguarda o
resultado do exame. Um paciente de 99 anos de outro município, positivo para o novo coronavírus, internado desde
03/06 em São Carlos, morreu hoje. Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde esse óbito será
contabilizado para o município de residência da pessoa e não para São Carlos. Uma mulher de 92 anos morreu hoje
também, porém o resultado do exame foi negativo para a doença.
Dos 285 casos positivos, 235 apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 45 pessoas precisaram de
internação devido a COVID-19, 28 receberam alta hospitalar, 10 permanecem internados e 7 positivos foram a óbito.
159 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.211 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje foram liberados 8 resultados
negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (7 positivos, sendo dois de outros
municípios, 8 suspeitos, 9 negativos); 9 na UTI adulto (5 positivos, 3 suspeitos, sendo dois de outros munícipios e 1
negativo).
Duas crianças estão internadas na enfermaria, uma de outro município e com resultado negativo para a doença e
outra com suspeita da doença.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.191 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.747 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 444 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.031 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 736 tiveram resultado negativo para COVID19, 227 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 68
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-06-2020/June 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sexta-feira (12/06) a situação epidemiológica da COVID19 em São Carlos.
O município continua com 285 casos positivos para a doença (nenhum resultado positivo foi liberado hoje), com 7
mortes confirmadas e uma suspeita. 34 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 285 casos positivos, 235 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 45 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 29 receberam alta hospitalar, 9 permanecem internados e 7 positivos
foram a óbito. 161 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
1.211 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados 8 resultados negativos
para a doença.
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 17 suspeitos, 8 negativos – sendo 1 de outro município); 9 na UTI adulto (5 positivos, 3 suspeitos e 1
negativo que é de outro município). 2 crianças permanecem internadas na enfermaria, sendo uma com resultado
negativo para a doença e outra suspeita residente de outro município. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.221 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.776 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 445 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.031 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 736 tiveram resultado negativo para COVID19, 227 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 68
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-06-2020/June 13, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (13/06), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
Subiu de 285 para 302 os casos positivos para a doença (17 resultados positivos foram liberados hoje), com 7
mortes confirmadas. O exame do óbito suspeito foi liberado e o resultado negativo para o novo coronavírus. 35
óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 302 casos positivos, 256 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 46 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 29 receberam alta hospitalar, 10 permanecem internados e 7
positivos foram a óbito.
168 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.283 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus, já que foram liberados hoje 72 resultados negativos para a doença.
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 11 suspeitos -sendo 1 de outro município, 9 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas
(6 positivos, 4 suspeitos – sendo 1 de outro município e 1 negativo que também é de outro município). 2 crianças
com resultado negativo para a doença permanecem internadas na enfermaria, sendo uma residente em outro
município. Na UTI Pediátrica 1 criança está internada com suspeita de COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 55,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.239 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.799 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 440 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.051 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 798 tiveram resultado negativo para COVID19, 243 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 10
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-06-2020/June 14, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (14/06), a situação epidemiológica do município
para a COVID-19.
São Carlos contabiliza 303 casos positivos para a doença (1 resultado positivo foi liberado hoje), com 7 mortes
confirmadas. 35 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 303 casos positivos, 257 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 46 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 30 receberam alta hospitalar, 9 permanecem internados e 7 positivos
foram a óbito. 168 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.283 casos suspeitos já foram descartados
para o novo coronavírus.
Continuam internadas neste momento 39 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (4 positivos, 14 suspeitos –
sendo 3 de outros municípios, 8 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10 pessoas (6 positivos, 2
suspeitos, 2 negativos – sendo 1 de outro município). 2 crianças com resultado negativo para a doença
permanecem internadas na enfermaria, sendo uma residente em outro município. Na UTI Pediátrica 1 criança
permanece internada com suspeita de COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje 55,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.249 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.835 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 414 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.051 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 798 tiveram resultado negativo para COVID19, 243 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 10
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-06-2020/June 15, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 8ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (15/06), mais um óbito pelo novo
coronavírus no município, agora com 8 mortes confirmadas.
São Carlos contabiliza neste momento 310 casos positivos para a doença (7 resultados positivos foram liberados
hoje), com 8 mortes confirmadas. 35 óbitos já foram descartados até o momento.
Um homem de 60 anos internado desde 09/06, com resultado positivo para a COVID-19, morreu no último domingo
(14/06).
Dos 310 casos positivos, 263 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 47 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 30 receberam alta hospitalar, 9 permanecem internados e 8 positivos
foram a óbito. 168 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.296 casos suspeitos já foram descartados
para o novo coronavírus.
Continuam internadas neste momento 34 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 11 suspeitos – sendo 4 de outros municípios, 6 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9
pessoas (6 positivos – sendo 1 de outro município, 1 suspeito, 2 negativos de outros municípios). 2 crianças com
resultado negativo para a doença permanecem internadas na enfermaria, sendo uma residente em outro município.
Na UTI Pediátrica 1 criança permanece internada com suspeita de COVID-19.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.310 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.866 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 444 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.069 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 805 tiveram resultado negativo para COVID19, 247 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 17
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-06-2020/June 16, 2020

MORRE A 9ª VITIMA POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta terça-feira (16/06), mais uma morte por COVID-19 no
município, passando para 9 o número de óbitos confirmados.
São Carlos contabiliza neste momento 315 casos positivos para a doença (5 resultados positivos foram liberados
hoje), com 9 mortes confirmadas. 35 óbitos já foram descartados até o momento.
Um homem de 63 anos internado desde 03/06, com resultado positivo para a COVID-19, morreu hoje.
Dos 315 casos positivos, 266 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 49 pessoas
precisaram de internação devido a COVID-19, 30 receberam alta hospitalar, 10 estão internados e 9 positivos foram
a óbito. 216 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.305 casos suspeitos já foram descartados para o
novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 1 de outro
município, 3 suspeitos – sendo 1 de outro município, 8 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (5
positivos, 1 suspeito de outro município, 3 negativos de outros municípios). Duas crianças estão internadas na
enfermaria, sendo uma com suspeita da doença residente em outro município e outra com resultado negativo para
COVID-19. Na UTI Pediátrica 1 criança permanece internada com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.359 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.910 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 449 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.109 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 812 tiveram resultado negativo para COVID19, 252 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 45
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-06-2020/June 17, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 10ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (17/06), mais uma morte pelo novo
coronavírus. Esse é o 10º óbito confirmado no município desde o início da pandemia.
Trata-se uma mulher de 69 anos atendida no dia 14/06 com parada cardiorrespiratória não revertida. Foi realizada
coleta de amostra para exame do tipo PCR. O resultado foi liberado hoje, positivo para COVID-19.
Outra mulher de 83 anos internada desde 16/06 faleceu hoje com suspeita da doença. A Vigilância ainda aguarda o
resultado do exame.
São Carlos contabiliza neste momento 337 casos positivos para a doença (22 resultados positivos foram liberados
hoje), com 10 mortes confirmadas e uma suspeita. 35 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 337 casos positivos, 287 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 49 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 31 receberam alta hospitalar, 9 estão
internados e 10 positivos foram a óbito. 224 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.378 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 7 suspeitos, 8 negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (6
positivos – sendo 1 de outro município, 1 suspeito e 2 negativos). Duas crianças estão internadas na enfermaria
com resultado negativo para a doença, sendo uma residente em outro município. Na UTI Pediátrica 1 criança
permanece internada resultado negativo para a COVID. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.425 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 2.962 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 463 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.206 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 882 tiveram resultado negativo para COVID19, 274 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 50
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-06-2020/June 18, 2020

CONFIRMADA A 11ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (18/06) a 11ª morte por COVID-19 no
município. O resultado do exame da mulher de 83 anos internada em 16 de junho e que faleceu nesta quarta-feira
(17/06) com suspeita da doença, foi positivo para o novo coronavírus.
São Carlos contabiliza neste momento 353 casos positivos para a doença (16 resultados positivos foram liberados
hoje), com 11 mortes confirmadas. 35 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 353 casos positivos, 299 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 53 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 31 receberam alta hospitalar, 11 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 226 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.421 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 1 de outro
município, 8 suspeitos, 7 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 8 pessoas (5 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Uma criança permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença. Na UTI
Pediátrica 1 criança também permanece internada com resultado negativo para a COVID. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.523 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.001 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 522 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.293 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 923 tiveram resultado negativo para COVID19, 287 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 83
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-06-2020/June 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (19/03) a situação epidemiológica da COVID-19
em São Carlos.
São Carlos contabiliza neste momento 362 casos positivos para a doença (9 resultados positivos foram liberados
hoje), com 11 mortes confirmadas. 36 óbitos já foram descartados até o momento.
Um homem de 56 anos, positivo para COVID-19, residente em Descalvado, porém internado em hospital de São
Carlos desde 14/06, morreu nesta sexta-feira (19/06). Como determina protocolo do Ministério da Saúde neste caso
o óbito é contabilizado para o município de residência da pessoa.
Outro homem de 60 anos internado desde 16/06, de São Carlos, com resultado negativo para o novo coronavírus,
morreu na última quinta-feira (18/06).
Dos 362 casos positivos, 308 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 53 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 33 receberam alta hospitalar, 9 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 232 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.499 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que 78 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 9 suspeitos, 8 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 8 pessoas (4 positivos, 2 suspeitos e 2
negativos). Uma criança permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença. Na UTI
Pediátrica 1 criança também permanece internada com resultado negativo para a COVID. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.592 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.025 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 567 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.350 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 997 tiveram resultado negativo para COVID19, 292 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 61
pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-06-2020/June 20, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (20/06) a situação epidemiológica da COVID-19
em São Carlos.
São Carlos contabiliza neste momento 367 casos positivos para a doença (5 resultados positivos foram liberados
hoje), com 11 mortes confirmadas. 36 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 367 casos positivos, 311 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 55 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 33 receberam alta hospitalar, 11 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 236 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.501 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que 2 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (8 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 5 suspeitos, 8 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10 pessoas (5 positivos, 3 suspeitos e 2
negativos). Uma criança permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença. Na UTI
Pediátrica 2 crianças estão internadas, sendo com resultado negativo para a COVID e outra com suspeita da
doença, porém residente em outro município. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje 61,2%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.615 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.058 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 557 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.350 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 997 tiveram resultado negativo para COVID19, 292 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 61
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-06-2020/June 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (21/06) a situação epidemiológica da COVID-19
em São Carlos.
São Carlos contabiliza neste momento 368 casos positivos para a doença (1 resultado positivo foi liberado hoje),
com 11 mortes confirmadas. 38 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 39 anos internada desde 13/06 morreu neste sábado (20/06), porém o resultado foi negativo para
COVID-19. Um homem de 90 anos internado desde 15/06 morreu neste domingo (21/06), mas também com
resultado negativo para a doença. Um paciente com suspeita da doença, da cidade de Ibaté, internado em São
Carlos desde 20/06, morreu hoje. O resultado do exame ainda não foi divulgado pelo laboratório.
Dos 368 casos positivos, 312 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 55 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 34 receberam alta hospitalar, 10 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 241 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.501 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 11 suspeitos – sendo 1 de outro município, 6 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas
(5 positivos, 4 suspeitos). Uma criança permanece internada na enfermaria com resultado negativo para a doença.
Na UTI Pediátrica 1 criança permanece internada com suspeita da doença, porém residente em outro município. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.644 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.107 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 537 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.350 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 997 tiveram resultado negativo para COVID19, 292 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos positivos). 61
pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/06/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-06-2020/June 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (22/06) a situação epidemiológica da
COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 376 casos positivos para a doença (8 resultados positivos foram liberados
hoje), com 11 mortes confirmadas. 38 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 376 casos positivos, 319 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 56 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 35 receberam alta hospitalar, 10 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 249 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.555 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 14 suspeitos – sendo 2 de outros municípios, 5 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10
pessoas (5 positivos, 5 suspeitos). Três crianças estão internadas na enfermaria, sendo 2 com resultado negativo
para a doença e 1 com suspeita da doença. Na UTI Pediátrica 1 criança permanece internada com suspeita da
doença, porém residente em outro município. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.724 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.153 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 571 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.425 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.049 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 300 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 76 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/06 –
BOLETIM Nº 100
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-06-boletim-no-100/June 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (23/06) a situação epidemiológica da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 418 casos positivos para a doença (42 resultados positivos foram liberados
hoje), com 11 mortes confirmadas e 1 suspeita. 40 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 71 anos internada desde 16/06 veio a óbito hoje, porém o resultado foi negativo para COVID-19. Um
homem de 63 anos internado desde 21/06 também morreu hoje com resultado negativo para a doença. Outra
mulher de 71 anos internada desde 19/06 morreu na última segunda-feira (22/06) com suspeita da doença. A
Vigilância ainda aguarda resultado do exame.
Dos 418 casos positivos, 360 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 57 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 36 receberam alta hospitalar, 10 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 316 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.653 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que hoje 98 resultados negativos foram liberados.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (8 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 7 suspeitos – sendo 1 de outro município, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas
(4 positivos, 6 suspeitos, 2 negativos). Três crianças estão internadas na enfermaria, sendo 2 com resultado
negativo para a doença e 1 com suspeita da doença. Na UTI Pediátrica nenhuma criança está internada neste
momento. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 55,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.833 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.202 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 631 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.529 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.137 tiveram resultado negativo para

COVID-19, 308 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 84 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/06 –
BOLETIM Nº 101
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-06-boletim-no-101/June 24, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 12ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (24/06), mais uma morte pelo novo
coronavírus. Esse é o 12º óbito confirmado no município desde o início da pandemia.
Morreu nesta quarta-feira (24/06) com resultado positivo para a doença, um homem de 88 anos, de São Carlos,
internado desde 07/06. Uma mulher de 87 anos internada em 23/06 faleceu com suspeita da doença. A Vigilância
Epidemiológica aguarda também o resultado do exame de uma mulher de 71 anos, de São Carlos, internada desde
19/06 que faleceu no último dia 22 de junho.
Uma mulher de 47 anos, da cidade de Ibaté, internada em hospital de São Carlos desde 23/6, também faleceu hoje
com suspeita da doença, porém o resultado do exame ainda não foi divulgado. Se confirmado o óbito é
contabilizado para a cidade de residência do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 434 casos positivos para a doença (16 resultados positivos foram liberados
hoje), com 12 mortes confirmadas e 2 suspeitas. 40 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 434 casos positivos, 374 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 59 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 39 receberam alta hospitalar, 8 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 323 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.724 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que hoje 71 resultados negativos foram liberados.
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 4 suspeitos, 7 negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas
(5 positivos, 3 suspeitos, 1 negativo). Duas crianças estão internadas na enfermaria, sendo 1 com resultado
negativo para a doença e 1 com suspeita da doença.
Na UTI Pediátrica nenhuma criança está internada neste momento. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje 38,9%.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.906 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.244 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 662 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.601 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.217 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 312 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 72 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/06 –
BOLETIM Nº 102
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-06-boletim-no-102/June 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (25/06) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 455 casos positivos para a doença (21 resultados positivos foram liberados
hoje), com 12 mortes confirmadas e 1 suspeita. 41 óbitos já foram descartados até o momento.
O exame da mulher de 87 anos internada em 23/06 e que faleceu com suspeita da doença foi negativo para COVID19. O resultado do exame da paciente da cidade de Ibaté, internada em hospital de São Carlos desde 23/6 e que
morreu nesta quarta-feira (24/06) também foi negativo para a doença. A Vigilância Epidemiológica aguarda, ainda, o
resultado do exame de uma mulher de 71 anos, de São Carlos, internada desde 19/06 que faleceu no último dia 22
de junho.
Dos 455 casos positivos, 395 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 59 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 39 receberam alta hospitalar, 9 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 341 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.799 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que hoje 75 resultados negativos foram liberados.
Estão internadas neste momento 31 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 9 suspeitos, 6 negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto hoje estão internadas 7 pessoas
(4 positivos, 2 suspeitos, 1 negativo). Duas crianças permanecem internadas na enfermaria com resultado negativo
para a doença. Na UTI Pediátrica nenhuma criança está internada neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 33,4%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 3.986 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.281 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 705 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.676 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.287 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 325 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 64 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/06 –
BOLETIM Nº 103
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-06-boletim-no-103/June 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (26/06) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 470 casos positivos para a doença (15 resultados positivos foram liberados
hoje), com 12 mortes confirmadas e 1 suspeita. 41 óbitos já foram descartados até o momento.
A Vigilância Epidemiológica aguarda, ainda, o resultado do exame de uma mulher de 71 anos, de São Carlos,
internada desde 19/06 que faleceu no último dia 22 de junho.
Dos 470 casos positivos, 410 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 59 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 39 receberam alta hospitalar, 9 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 367 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.859 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que hoje 60 resultados negativos foram liberados.
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 5 suspeitos, 5 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (6 positivos – sendo 1 de
outro município, 3 suspeitos, 2 negativos). Nenhuma criança está internada neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.069 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.231 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 838 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.755 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.344 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 335 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 76 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/06 –
BOLETIM Nº 104
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-06-boletim-no-104/June 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (27/06) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 501 casos positivos para a doença (31 resultados positivos foram liberados
hoje), com 12 mortes confirmadas. 42 óbitos já foram descartados até o momento.
A Vigilância Epidemiológica recebeu hoje o resultado negativo para COVID-19 do exame de uma mulher de 71
anos, de São Carlos, internada desde 19/06 que faleceu no último dia 22 de junho.
Dos 501 casos positivos, 440 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 60 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 39 receberam alta hospitalar, 10 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 390 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.860 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que hoje 1 resultado negativo foi liberado.
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 6 suspeitos, 6 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (6 positivos – sendo 1 de
outro município, 3 suspeitos, 2 negativos – sendo 1 de outro município). Nenhuma criança está internada neste
momento. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.087 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.356 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 731 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.755 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.344 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 335 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 76 pessoas ainda aguardam o resultado.4
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/06 –
BOLETIM Nº 105
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-06-boletim-no-105/June 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (28/06) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 501 casos positivos para a doença (nenhum resultado positivo foi liberado
hoje), com 12 mortes confirmadas. 42 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 501 casos positivos, 440 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 60 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 40 receberam alta hospitalar, 9 estão
internados e 11 positivos foram a óbito. 398 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.860 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 16 adultos na
enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro município, 6 suspeitos, 5 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas
10 pessoas (6 positivos, 3 suspeitos, 1 negativos ). Uma criança está internada na UTI com suspeita da doença. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.116 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.399 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 717 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.755 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.344 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 335 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 76 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/06 –
BOLETIM Nº 106
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-06-boletim-no-106/June 29, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA 13ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (29/06) a morte da 13ª vítima da COVID19 no município.
Trata-se de homem de 60 anos, de São Carlos, internado desde 16/06 e que morreu nesta segunda-feira (29/06).
São Carlos contabiliza neste momento 509 casos positivos para a doença (8 resultados positivos foram liberados
hoje), com 13 mortes confirmadas. 42 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 509 casos positivos, 448 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 60 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 41 receberam alta hospitalar, 7 estão
internados e 12 positivos foram a óbito. 417 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.915 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (4 positivos – sendo 1 de outro
município, 7 suspeitos, 5 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 3 suspeitos, 1 negativo). Uma criança está internada na UTI com suspeita da doença e outra na
enfermaria também com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.202 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.437 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 765 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.815 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.399 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 343 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 73 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/06 –
BOLETIM Nº 107
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-06-boletim-no-107/June 30, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (30/06) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 541 casos positivos para a doença (32 resultados positivos foram liberados
hoje), com 13 mortes confirmadas. 42 óbitos já foram descartados até o momento.
Um homem de 56 anos, residente em Porto Ferreira, mas internado desde 25/06 em hospital de São Carlos, morreu
nesta terça-feira (30/06).
Dos 541 casos positivos, 479 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 61 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 41 receberam alta hospitalar, 8 estão
internados e 12 positivos foram a óbito. 417 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.015 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 100 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 14 suspeitos, 7 negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto hoje estão internadas 7 pessoas
(4 positivos, 2 suspeitos, 1 negativo). Uma criança está internada na UTI com suspeita da doença e outra na
enfermaria também com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje 38,9%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.261 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.516 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 745 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 1.929 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.494 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 357 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 78 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/07 –
BOLETIM Nº 108
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-07-boletim-no-108/July 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (01/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 563 casos positivos para a doença (22 resultados positivos foram liberados
hoje), com 13 mortes confirmadas e uma suspeita. 42 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 86 anos, de São Carlos, internada em 29/06 morreu hoje com suspeita da doença.
Dos 563 casos positivos, 499 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 63 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 41 receberam alta hospitalar, 10 estão
internados e 12 positivos foram a óbito. 439 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.098 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 83 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 1 de outro
município, 8 suspeitos, 9 negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto hoje estão internadas 8 pessoas (5
positivos, 3 suspeitos). Uma criança está internada na UTI com resultado negativo para COVID-19 e outra na
enfermaria também com resultado negativo para a doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19
de UTI/SUS está hoje 38,9%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.310 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.589 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 721 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.004 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.569 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 371 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 64 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/07 –
BOLETIM Nº 109
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-07-boletim-no-109/July 2, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (02/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 577 casos positivos para a doença (14 resultados positivos foram liberados
hoje), com 13 mortes confirmadas. 44 óbitos já foram descartados até o momento.
O exame da mulher de 86 anos, de São Carlos que faleceu nesta quarta-feira (01/07) foi negativo para COVID-19.
Outro resultado negativo foi do homem de 82 anos que estava internado desde 03/06 e que faleceu hoje.
Dos 577 casos positivos, 513 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 63 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 41 receberam alta hospitalar, 10 estão
internados e 12 positivos foram a óbito. 473 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.158 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 60 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (6 positivos, 7 suspeitos, 10
negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto hoje estão internadas 7 pessoas (4 positivos, 1 suspeitos, 2
negativos). Duas crianças estão internadas na enfermaria, sendo uma com resultado negativo para COVID-19 e
com suspeita da doença. Na UTI outra criança está internada com resultado negativo para a doença. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 33,4%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.401 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.634 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 767 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.050 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.626 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 375 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 49 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/07 –
BOLETIM Nº 110
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-07-boletim-no-110/July 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (03/07) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 601 casos positivos para a doença (24 resultados positivos foram liberados
hoje), com 13 mortes confirmadas. 44 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 601 casos positivos, 536 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 64 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 41 receberam alta hospitalar, 11 estão
internados e 12 positivos internados foram a óbito. 478 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.193
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 35 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (6 positivos, 7 suspeitos – sendo 1 de
outro município, 7 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (5 positivos, 2 suspeitos, 2 negativos).
Uma criança está internada na UTI com resultado negativo para COVID-19. Outras 4 crianças estão na enfermaria,
sendo 1 com resultado negativo para a doença e 3 com suspeita. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.470 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.705 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 765 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.107 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.659 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 387 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 61 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/07 –
BOLETIM Nº 111
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-07-boletim-no-111/July 4, 2020

CONFIRMADA 14ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (04/07) a 14ª morte no município por COVID-19.
Trata-se de uma mulher de 81 anos com resultado positivo para a doença que recebeu alta hospitalar em 27/06, foi
internada novamente em 02/07 e morreu hoje.
Outras três pessoas também morreram, porém todas com resultado negativo para COVID-19: um homem de 32
anos, internado desde 30/06; um homem de 55 anos, internado desde 16/06 e outro homem de 90 anos internado
desde 25/06.
São Carlos contabiliza neste momento 608 casos positivos para a doença (7 resultados positivos foram liberados
hoje), com 14 mortes confirmadas. 47 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 608 casos positivos, 541 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 66 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 40 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados e 13 positivos internados foram a óbito. 485 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.203
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 10 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (5 positivos, 6 suspeitos – sendo 1 de
outro município, 6 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10 pessoas (7 positivos, 2 suspeitos, 1 negativo).
Nenhuma criança está internada na UTI neste momento. 5 crianças estão na enfermaria, sendo 2 com resultado
negativo para a doença, 2 com suspeita e 1 com resultado positivo para COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 44,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.491 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.778 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 713 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.131 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.665 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 388 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 78 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/07 –
BOLETIM Nº 112
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-07-boletim-no-112/July 5, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (05/07) os números no município da COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 633 casos positivos para a doença (25 resultados positivos foram liberados
hoje), com 14 mortes confirmadas. 47 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 633 casos positivos, 564 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 68 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 42 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados e 13 positivos internados foram a óbito. 487 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.261
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 58 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (5 positivos, 6 suspeitos – sendo 1 de
outro município, 6 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas (7 positivos, 3 suspeitos, 2 negativo).
Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. 7 crianças estão na enfermaria, 6 com suspeita da doença
e 1 confirmada para COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.518 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.846 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 672 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.131 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.720 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 405 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 6 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/07 –
BOLETIM Nº 113
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-07-boletim-no-113/July 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (06/07) os números no município da
COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 646 casos positivos para a doença (13 resultados positivos foram liberados
hoje), com 14 mortes confirmadas e uma suspeita. 49 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 82 anos foi levada hoje até a UPA da Vila Prado com desconforto respiratório e foi a óbito.
Imediatamente foi realizada coleta de exame para COVID-19, porém a Vigilância ainda aguarda o resultado.
Dois óbitos foram descartados hoje. De um homem de 55 anos internado em 03/07 e que morreu no dia 05/07 e de
outro homem de 83 anos, internado em 01/07 e que também faleceu no dia 05/07.
Dos 646 casos positivos, 575 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 70 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 45 receberam alta hospitalar, 12 estão
internados e 13 positivos internados foram a óbito. 510 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.274
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 13 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (8 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 2 suspeitos, 5 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (6 positivos, 1 suspeito, 2
negativos). Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. 6 crianças estão na enfermaria, sendo todas
com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 38,9%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.640 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.912 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 728 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.262 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.727 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 415 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/07 –
BOLETIM Nº 114
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-07-boletim-no-114/July 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (07/07) os números no município da COVID19.
São Carlos contabiliza neste momento 692 casos positivos para a doença (48 resultados positivos foram liberados
hoje, sendo que 17 resultados positivos são referentes ao programa de mapeamento Testar para Cuidar), com 14
mortes confirmadas. 51 óbitos já foram descartados até o momento.
O exame da mulher de 82 anos que morreu ontem na UPA da Vila Prado com desconforto respiratório foi negativo
para COVID-19. Outro óbito descartado (exame com resultado negativo) é do homem de 87 anos internado desde
29/06 e que faleceu na noite desta segunda-feira (06/07).
Dos 692 casos positivos, 575 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 73 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 46 receberam alta hospitalar, 14 estão
internados e 13 positivos internados foram a óbito. 522 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 2.364
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus já que 90 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (9 positivos – sendo 1 de outro
município, 7 suspeitos, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (6 positivos, 2 suspeitos, 1
negativo). Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. 6 crianças estão na enfermaria, sendo 1 com
resultado positivo para COVID-19, 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para o novo coronavírus. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 38,9%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.736 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 3.985 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 751 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.332 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.807 tiveram resultado negativo para

COVID-19, 442 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 83 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/07 –
BOLETIM Nº 115
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-07-boletim-no-115/July 8, 2020

CONFIRMADO 15° ÓBITO POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (08/07) o 15° óbito no município por COVID19.
Trata-se de um homem de 64 anos internado desde 15/06 que morreu hoje com resultado positivo para a doença.
São Carlos contabiliza neste momento 729 casos positivos para a doença (37 resultados positivos foram liberados
hoje), com 15 mortes confirmadas. 51 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 729 casos positivos, 654 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 74 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 47 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados e 14 positivos internados foram a óbito. 539 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.469
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (74 resultados negativos liberados hoje, 1.031
resultados negativos do Testar para Cuidar).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 1 de outro
município, 12 suspeitos, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (7 positivos, 1 suspeito, 1
negativo). Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. 5 crianças estão na enfermaria, sendo 1 com
resultado positivo para COVID-19, 2 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para o novo coronavírus. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 33,4%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.831 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.041 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 790 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.430 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.881 tiveram resultado negativo para

COVID-19, 466 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 83 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/07 –
BOLETIM Nº 116
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-07-boletim-no-116/July 9, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (09/07) os números no município da COVID19.
São Carlos contabiliza neste momento 751 casos positivos para a doença (22 resultados positivos foram liberados
hoje), com 15 mortes confirmadas. 51 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 751 casos positivos, 676 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 74 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 48 receberam alta hospitalar, 12 estão
internados e 14 positivos internados foram a óbito. 549 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.513
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (44 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (5 positivos, 12 suspeitos – sendo 1
de outro município, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 8 pessoas (6 positivos, 1 suspeito, 1 negativo).
Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. 5 crianças estão na enfermaria, sendo 1 com resultado
positivo para COVID-19, 2 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para o novo coronavírus. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 38,9% %.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 4.911 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.111 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 800 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.522 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.921 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 473 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 128 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/07 –
BOLETIM Nº 117
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-07-boletim-no-117/July 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (10/07) os números no município da COVID19.
São Carlos contabiliza neste momento 771 casos positivos para a doença (20 resultados positivos foram liberados
hoje), com 15 mortes confirmadas e 3 mortes suspeitas. 51 óbitos já foram descartados até o momento.
Mortes suspeitas: mulher de 77 anos internada na quinta-feira (09/07) e que morreu no mesmo dia; mulher de 71
anos internada desde 09/07 que faleceu nesta sexta-feira (10/07) e homem de 37 anos, que foi a óbito na residência
e corpo encaminhado ao IML. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado desses três exames.
Dos 771 casos positivos, 691 pessoas apresentaram Síndrome Gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 79 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 49 receberam alta hospitalar, 16 estão
internados e 14 positivos internados foram a óbito. 560 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.575
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (62 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (8 positivos, 10 suspeitos, 5
negativos);
na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas (9 positivos, 2 suspeitos, 1 negativo). Na UTI nenhuma criança está
internada neste momento. 4 crianças estão na enfermaria, todas com resultado negativo para COVID-19. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 66,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 5.018 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.155 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 863 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.599 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 1.982 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 480 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 137 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/07 –
BOLETIM Nº 118
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-07-boletim-no-118/July 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (11/07) os números no município da COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 800 casos positivos para a doença (29 resultados positivos foram liberados
hoje), com 15 mortes confirmadas e 3 suspeitas. 51 óbitos já foram descartados até o momento.
Mortes suspeitas: mulher de 77 anos internada na quinta-feira (09/07) e que morreu no mesmo dia; mulher de 71
anos internada desde 09/07 que faleceu na sexta-feira (10/07) e homem de 37 anos, que foi a óbito na residência e
corpo foi encaminhado ao IML. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado desses três exames.
Dos 771 casos positivos, 717 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 82 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 50 receberam alta hospitalar, 18 estão
internados e 14 positivos internados foram a óbito. 568 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.650
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (75 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (11 positivos, 6 suspeitos, 9
negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (8 positivos – sendo 1 de outro município e 3 suspeitos).
Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. Uma criança está na enfermaria, porém com resultado
negativo para COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 55,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 5.054 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.206 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 848 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.599 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.050 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 507 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 42 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/07 –
BOLETIM Nº 119
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-07-boletim-no-119/July 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (12/07) os números no município da COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 824 casos positivos para a doença (24 resultados positivos foram liberados
hoje), com 15 mortes confirmadas e 2 suspeitas. 52 óbitos já foram descartados até o momento.
O resultado do exame da mulher de 71 anos internada desde 09/07 que faleceu na sexta-feira (10/07) foi negativo
para COVID-19. A Vigilância Epidemiológica ainda aguarda o resultado de exames de outras duas pessoas: uma
mulher de 77 anos internada na quinta-feira (09/07) e que morreu no mesmo dia e de um homem de 37 anos, que
foi a óbito na residência e corpo foi encaminhado ao IML.
Dos 824 casos positivos, 741 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 82 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 55 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados e 14 positivos internados foram a óbito. 579 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.682
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (32 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (6 positivos, 9 suspeitos, 7
negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10 pessoas (8 positivos – sendo 1 de outro município e 2 suspeitos).
Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. Duas crianças estão na enfermaria, uma com resultado
negativo para COVID-19 e outra com suspeita da doença.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 5.054 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.206 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 848 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.615 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.080 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 525 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 10 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/07 –
BOLETIM Nº 120
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-07-boletim-no-120/July 13, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA MAIS DUAS MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (13/07) mais duas mortes por COVID-19.
Trata-se de uma mulher de 82, de São Carlos, internada no dia 07/07 e que morreu nesta segunda-feira (13/07). O
outro óbito foi registrado na capital paulista no dia 28/06, porém somente agora a notificação foi repassada para a
Vigilância Epidemiológica. Como a pessoa tem residência aqui na cidade e conforme determina protocolo do
Ministério da Saúde, a morte é contabilizada para São Carlos.
São Carlos contabiliza neste momento 842 casos positivos para a doença (18 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 53 óbitos já foram descartados até o momento.
O resultado do exame da mulher de 77 anos internada na quinta-feira (09/07) e que morreu no mesmo dia foi
negativo para COVID-19. A VIGEP ainda aguarda o resultado do exame do um homem de 37 anos, que foi a óbito
na residência e que corpo foi encaminhado ao IML.
Dos 842 casos positivos, 757 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 84 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 55 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados e 16 positivos internados foram a óbito. 598 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.702
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (20 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 1 de outro
município, 12 suspeitos, 7 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (7 positivos – sendo 1 de outro
município e 2 negativos). Na UTI nenhuma criança está internada neste momento.
Quatro crianças estão na enfermaria, uma com resultado negativo para COVID-19 e outras três suspeitas da
doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 38,9%.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 5.216 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.308 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 908 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.710 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.097 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 528 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 85 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/07 –
BOLETIM Nº 121
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-07-boletim-no-121/July 14, 2020

SÃO CARLOS ULTRAPASSA 900 CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (14/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 902 casos positivos para a doença (60 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 53 óbitos já foram descartados até o momento. A VIGEP ainda
aguarda o resultado do exame de um homem de 37 anos, que foi a óbito na residência e que corpo foi encaminhado
ao IML.
Dos 902 casos positivos, 815 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 86 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 56 receberam alta hospitalar, 14 estão
internados e 16 positivos internados foram a óbito. 622 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.793
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (91 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (8 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 6 suspeitos, 7 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (8 positivos e 3 suspeitos).
Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. Quatro crianças estão na enfermaria, duas com resultado
negativo para COVID-19 e outras duas com suspeitas da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje 61,2%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 5.336 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.367 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 969 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.881 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.186 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 560 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 135 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/07 –
BOLETIM Nº 122
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-07-boletim-no-122/July 15, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (15/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 937 casos positivos para a doença (35 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 53 óbitos já foram descartados até o momento.
A VIGEP ainda aguarda o resultado do exame de um homem de 37 anos, que foi a óbito na residência e que corpo
foi encaminhado ao IML.
Dos 937 casos positivos, 848 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 88 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 58 receberam alta hospitalar, 14 estão
internados e 16 positivos internados foram a óbito. 637 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.900
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (107 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (9 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 4 suspeitos, 11 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (9 positivos – sendo 2 de
outros municípios e 2 negativos). Na UTI nenhuma criança está internada neste momento. 3 crianças estão na
enfermaria, duas com resultado negativo para COVID-19 e uma com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 55,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 5.446 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.436 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.010 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 2.996 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.283 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 587 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos).126 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/07 –
BOLETIM Nº 123
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-07-boletim-no-123/July 16, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (16/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 974 casos positivos para a doença (37 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 53 óbitos já foram descartados até o momento.
A VIGEP ainda aguarda o resultado do exame de um homem de 37 anos, que foi a óbito na residência e que corpo
foi encaminhado ao IML.
Dos 974 casos positivos, 883 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 90 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 58 receberam alta hospitalar, 14 estão
internados e 16 positivos internados foram a óbito. 652 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 3.990
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (90 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (6 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 5 suspeitos, 12 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (10 positivos – sendo 2 de
outros municípios e 1 negativo). Na UTI uma criança está internada neste momento com suspeita da doença. 3
crianças estão na enfermaria, uma com resultado negativo para COVID-19 e duas com suspeita da doença. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje 66,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 6.469 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 4.975 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.494 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.088 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.371 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 611 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos).106 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/07 –
BOLETIM Nº 124
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-07-boletim-no-124/July 17, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (17/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 997 casos positivos para a doença (23 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 54 óbitos já foram descartados até o momento.
Um óbito foi descartado nesta sexta-feira (17/07). Trata-se de um homem de 84 anos internado em 08/07 que
morreu na noite de ontem, porém o resultado foi negativo para COVID-19.
A VIGEP ainda aguarda o resultado do exame de um homem de 37 anos, que foi a óbito na própria residência e que
o corpo foi encaminhado ao IML.
Dos 997 casos positivos, 906 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 90 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 61 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados e 16 positivos internados foram a óbito. 659 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.078
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (88 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (5 positivos – sendo 1 de outro
município, 6 suspeitos, 9 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (10 positivos – sendo 2 de
outros municípios e 1 suspeito). Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. 3 crianças estão na
enfermaria, uma com resultado negativo para COVID-19 e duas com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 66,7%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 6.637 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.059 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.578 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.217 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.455 tiveram resultado negativo para

COVID-19, 629 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 133 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/07 –
BOLETIM Nº 125
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-07-boletim-no-125/July 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (18/07) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.028 casos positivos para a doença (31 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 55 óbitos já foram descartados até o momento.
Um óbito foi descartado neste sábado (18/07). Trata-se de um homem de 91 anos internado em 13/07 que morreu
hoje, porém o resultado foi negativo para COVID-19. A VIGEP ainda aguarda o resultado do exame de um homem
de 37 anos que foi a óbito na própria residência.
Dos 1.028 casos positivos, 934 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 93 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 62 receberam alta hospitalar, 15 estão
internados e 16 positivos internados foram a óbito. 672 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.172
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (94 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (6 positivos, 4 suspeitos, 5
negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas (10 positivos – sendo 2 de outros municípios e 2
suspeitos). Na UTI uma criança de outro município está internada com suspeita da doença. 4 crianças estão na
enfermaria, sendo 3 com resultado negativo para COVID-19 e 1 com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 72,3%.
Ressaltamos que o índice de internação é feito somente contabilizando os leitos de UTI do SUS que são 18 no total,
sendo 8 na Santa Casa e 10 no Hospital Universitário, portanto pela rede pública estão desocupados neste
momento 5 leitos. Na rede particular neste momento nenhum leito de UTI está ocupado.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 6.676 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.158 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.518 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,

falta de ar). 3.217 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.547 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 648 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 22 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/07 –
BOLETIM Nº 126
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-07-boletim-no-126/July 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (19/07) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.029 casos positivos para a doença (1 resultado positivo foi liberado hoje),
com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 55 óbitos já foram descartados até o momento.
Neste sábado (18/07) um homem de 87 anos veio transferido de outro município e morreu aqui em São Carlos. A
VIGEP ainda aguarda o resultado do exame. Como não tem residência no município a suspeita não é contabilizada
para São Carlos. A VIGEP também aguarda o resultado do exame de um homem de 37 anos que foi a óbito na
própria residência aqui na cidade.
Dos 1.029 casos positivos, 931 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 97 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 62 receberam alta hospitalar, 19 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 16 positivos internados foram a óbito. 672
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.176 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (4 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (9 positivos, 3 suspeitos, 3
negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 15 pessoas (13 positivos – sendo 3 de outros municípios e 2
suspeitos). Na UTI uma criança de outro município está internada com suspeita da doença. 2 crianças estão na
enfermaria, sendo 1 com resultado negativo para COVID-19 e 1 com suspeita da doença.
A Santa Casa neste domingo (19/7) colocou 2 novos leitos de UTI/SUS COVID-19 em funcionamento, por conta da
demanda, com autorização da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento Regional de Saúde de
Araraquara. Com isso, o hospital tem agora 10 leitos de UTI COVID.
Ressaltamos que o índice de internação é feito somente contabilizando os leitos de UTI do SUS que agora são 20
no total, sendo 10 na Santa Casa e 10 no Hospital Universitário, portanto a taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 80%, com 5 leitos ainda sem ocupação no HU. Na rede privada nenhum
paciente está internado na UTI neste momento.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 6.718 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.256 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.462 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.217 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.551 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 649 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 17 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/07 –
BOLETIM Nº 127
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-07-boletim-no-127/July 20, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (20/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.055 casos positivos para a doença (26 resultados positivos foram liberados
hoje), com 17 mortes confirmadas e 3 suspeitas. 55 óbitos já foram descartados até o momento.
Um dos óbitos suspeitos é de um homem que no boletim do dia 19 constou como de outro município, porém feita a
investigação a VIGEP constatou que a residência da família atualmente é em São Carlos, portanto aguarda o
resultado. As outras duas mortes suspeitas são de homem de 87 anos internado ontem e que faleceu no mesmo dia
e de outro homem de 65 anos que teve alta recentemente, mas foi internado novamente no último dia 19 e morreu
hoje. Na primeira internação o exame foi negativo para a doença, porém foi recolhida nova amostra.
Dos 1.055 casos positivos, 957 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 97 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 65 receberam alta hospitalar, 16 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 16 positivos internados foram a óbito. 688
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.191 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (15 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (5 positivos, 9 suspeitos, 3
negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 14 pessoas (13 positivos – sendo 3 de outros municípios e 1
suspeitos). Na UTI uma criança de outro município está internada com suspeita da doença. Uma criança está na
enfermaria também com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 75%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 3 pacientes com suspeita
da COVID-19 estão internados, sendo um de outro município.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 6.853 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.353 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.500 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.376 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.566 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 654 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 156 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/07 –
BOLETIM Nº 128
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-07-boletim-no-128/July 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (21/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.084 casos positivos para a doença (29 resultados positivos foram liberados
hoje, com 17 mortes confirmadas e 1 suspeita. 57 óbitos já foram descartados até o momento.
Dois resultados de exames foram negativos para COVID-19: do homem de 87 anos que no boletim do dia 19/7
constou como de outro município, porém feita a investigação a VIGEP constatou que a residência da família
atualmente é em São Carlos e do homem de 65 anos que teve alta recentemente, mas foi internado novamente no
último dia 19/7 e morreu ontem. A Vigilância ainda aguarda o resultado da sorologia do homem de 37 anos que foi a
óbito na própria residência aqui na cidade.
Dos 1.084 casos positivos, 984 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 99 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 66 receberam alta hospitalar, 17 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 16 positivos internados foram a óbito. 696
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.247 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (56 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 31 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (8 positivos, 3 suspeitos, 4
negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 13 pessoas (13 positivos – sendo 5 de outros municípios). Na UTI
uma criança de outro município está internada com suspeita da doença. Duas crianças estão na enfermaria, uma
com suspeita da doença e outra já com exame negativo para COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 70%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 1 paciente com suspeita
da COVID-19 está internado.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 6.980 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.449 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.531 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.481 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.615 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 669 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 197 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/07 –
BOLETIM Nº 129
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-07-boletim-no-129/July 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma oficialmente nesta quarta-feira (22/07) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando até esse momento 19 óbitos.
Um homem de 82 anos internado morreu ontem a noite, porém já com resultado positivo para COVID-19. Também
morreu hoje uma mulher de 65 anos com exame positivo para a doença.
São Carlos contabiliza neste momento 1.128 casos positivos para a doença (44 resultados positivos foram liberados
hoje), com 19 mortes confirmadas e 1 ainda suspeita. 57 óbitos já foram descartados até o momento.
A Vigilância ainda aguarda o resultado da sorologia do homem de 37 anos que foi a óbito na própria residência aqui
na cidade.
Dos 1.128 casos positivos, 1.024 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 103 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 69 receberam alta hospitalar, 16 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 18 positivos internados foram a óbito. 712
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.336 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (89 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (11 positivos – sendo 1 de outro
município, 3 suspeitos, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 9 pessoas (9 positivos – sendo 4 de outros
municípios). Na UTI uma criança de outro município está internada com resultado negativo para a doença. Duas
crianças estão na enfermaria, uma com suspeita da doença e outra já com exame negativo para COVID-19. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 2 pacientes estão
internados, sendo um com suspeita da COVID-19 e outro com resultado negativo para a doença.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 7.128 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.557 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.571 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.607 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.703 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 692 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 212 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/07 –
BOLETIM Nº 130
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-07-boletim-no-130/July 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (23/07) os números no município da COVID19.
São Carlos contabiliza neste momento 1.166 casos positivos para a doença (38 resultados positivos foram liberados
hoje), com 19 mortes confirmadas e 1 ainda suspeita. 57 óbitos já foram descartados até o momento.
A Vigilância ainda aguarda o resultado da sorologia do homem de 37 anos que foi a óbito na própria residência aqui
na cidade.
Dos 1.166 casos positivos, 1.061 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 104 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 70 receberam alta hospitalar, 16 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 18 positivos internados foram a óbito. 719
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.439 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (103 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 28 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (11 positivos – sendo 1 de outro
município, 3 suspeitos, 1 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10 pessoas (10 positivos – sendo 6 de
outros municípios). Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. Duas crianças estão na enfermaria,
uma com suspeita da doença e outra já com exame positivo para COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 55%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 1 paciente está internado
com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 7.256 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.681 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.575 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,

falta de ar). 3.741 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.806 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 717 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 218 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/07 –
BOLETIM Nº 131
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-07-boletim-no-131/July 24, 2020

CONFIRMADA MAIS UMA MORTE POR COVID EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (24/07) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 20 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 86 anos internada desde 13/7 que morreu hoje com exame positivo para o novo
coronavírus.
Um homem de 94 anos internado desde 17/07 tambem morreu hoje, porém com resultado negativo para COVID-19.
A Vigilância ainda aguarda o resultado da sorologia do homem de 37 anos que foi a óbito na própria residência aqui
na cidade.
São Carlos contabiliza neste momento 1.185 casos positivos para a doença (19 resultados positivos foram liberados
hoje), com 20 mortes confirmadas e 1 ainda suspeita. 59 óbitos já foram descartados até o momento.
Dos 1.185 casos positivos, 1.079 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 105 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 73 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 19 positivos internados foram a óbito. 731
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.544 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (105 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (9 positivos – sendo 1 de outro
município, 3 suspeitos, 3 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (11 positivos – sendo 7 de
outros municípios). Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. Duas crianças estão na enfermaria,
todas com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em
60%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 2 pacientes estão
internados com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 7.401 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.797 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.604 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de

saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.873 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.907 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 736 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 230 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/07 –
BOLETIM Nº 132
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-07-boletim-no-132/July 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (25/07) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.219 casos positivos para a doença (34 resultados positivos foram liberados
hoje), com 20 mortes confirmadas. 60 óbitos já foram descartados até o momento.
A Vigilância recebeu hoje o resultado negativo para COVID-19 da sorologia do homem de 37 anos que foi a óbito na
própria residência aqui na cidade.
Dos 1.219 casos positivos, 1.113 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 105 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 73 receberam alta hospitalar, 13 estão
internados, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 19 positivos internados foram a óbito. 742
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.635 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (91 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (10 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 4 suspeitos, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (10 positivos – sendo 6 de
outros municípios e 1 suspeito). Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. Duas crianças estão
na enfermaria, todas com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 60%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 3 pacientes estão
internados com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 7.451 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 5.907 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.544 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.873 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 2.998 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 764 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 111 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/07 –
BOLETIM Nº 133
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-07-boletim-no-133/July 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (26/07) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.233 casos positivos para a doença (14 resultados positivos foram liberados
hoje), com 20 mortes confirmadas. 60 óbitos já foram descartados até o momento.
Uma mulher de 43 anos de Descalvado internada em hospital de São Carlos desde 13/07 morreu neste domingo
(26/07), com resultado positivo para COVID-19. De acordo com protocolo do Ministério da Saúde o óbito é
contabilizado para o município de origem e não para São Carlos.
Dos 1.233 casos positivos, 1.127 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 105 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 73 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 19 positivos internados foram a óbito. 862
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.697 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (62 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (10 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 6 suspeitos, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas (10 positivos – sendo 6 de
outros municípios e 2 suspeitos). Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. Três crianças estão
na enfermaria, todas com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 65%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 2 pacientes estão
internados com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 7.488 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.058 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.430 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.873 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.060 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 778 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 35 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/07 –
BOLETIM Nº 134
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-07-boletim-no-134/July 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (27/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.239 casos positivos para a doença (6 resultados positivos foram liberados
hoje), com 20 mortes confirmadas e 1 suspeita. 60 óbitos já foram descartados até o momento. Um homem de 47
anos internado desde 25/07 morreu hoje. A Vigilância ainda aguarda resultado do exame para COVID-19.
Dos 1.239 casos positivos, 1.132 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 106 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 73 receberam alta hospitalar, 14 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 19 positivos internados foram a óbito. 911
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.697 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (nenhum resultado negativo foi liberado hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (13 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 8 suspeitos, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 10 pessoas (7 positivos – sendo 5 de
outros municípios e 3 suspeitos). Na UTI duas crianças estão internadas, uma com suspeita da doença e outra com
resultado negativo. Três crianças estão na enfermaria, todas com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 4 pacientes estão
internados, sendo 1 com resultado positivo para a doença e 3 com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 7.913 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.196 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.717 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 3.889 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.060 tiveram resultado negativo para

COVID-19, 778 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 51 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/07 –
BOLETIM Nº 135
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-07-boletim-no-135/July 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (28/07) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.274 casos positivos para a doença (35 resultados positivos foram liberados
hoje), com 20 mortes confirmadas. 61 óbitos já foram descartados até o momento. O resultado do exame do homem
de 47 anos que morreu nesta segunda-feira (27/07) foi negativo para COVID-19.
Dos 1.274 casos positivos, 1.163 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 110 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 75 receberam alta hospitalar, 16 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 19 positivos internados foram a óbito. 969
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.843 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (145 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (15 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 7 suspeitos, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (8 positivos – sendo 5 de
outros municípios e 3 suspeitos). Na UTI duas crianças estão internadas, uma com suspeita da doença e outra com
resultado negativo. Quatro crianças estão na enfermaria, sendo 3 com resultado negativo e 1 com suspeita da
doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 55%.
Na rede privada 2 pacientes estão internados neste momento na UTI com suspeita da doença. Já na enfermaria 5
pacientes estão internados na rede particular, sendo 3 com resultado positivo para a doença e 2 com suspeita da
COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.117 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.306 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.811 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.158 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.199 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 803 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 156 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/07 –
BOLETIM Nº 136
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-07-boletim-no-136/July 29, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (29/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.294 casos positivos para a doença (20 resultados positivos foram liberados
hoje), com 20 mortes confirmadas e 1 suspeita. 62 óbitos já foram descartados até o momento.
O óbito descartado é de um homem de 80 anos internado em 28/7 que morreu no mesmo dia. Já o óbito suspeito é
de um homem de 75 anos também internado em 28/7 e que morreu também no mesmo dia, porém o resultado do
exame ainda não saiu.
Dos 1.294 casos positivos, 1.180 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 113 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 78 receberam alta hospitalar, 16 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 19 positivos internados foram a óbito. 980
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 4.925 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (82 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (12 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 5 suspeitos, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas (11 positivos – sendo 6 de
outros municípios e 1 negativo). Na UTI duas crianças estão internadas, uma com suspeita da doença e outra com
resultado negativo. Outras duas crianças estão na enfermaria, sendo 1 com resultado negativo e 1 com suspeita da
doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 70%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 5 pacientes estão
internados na rede particular, sendo 3 com resultado positivo para a doença e 2 com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.246 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.449 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.796 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.248 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.281 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 822 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 145 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/07 –
BOLETIM Nº 137
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-07-boletim-no-137/July 30, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 21ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quinta-feira (30/07) a 21ª morte por COVID-19 no
município.
Trata-se de um homem de 83 anos internado desde 14/07 e que morreu na noite de ontem (29/07). O idoso não
frequentava a clínica particular onde a Vigilância notificou um surto da doença, com 13 pessoas infectadas, sendo
que 2 estão internadas.
Já o exame do homem de 75 anos que morreu no dia 28/7 com suspeita da doença foi negativo para COVID-19.
Uma mulher de 75 anos de Gavião Peixoto internada em hospital de São Carlos desde 29/07, também morreu hoje
com resultado positivo para a doença. Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito é contabilizado
para o município de origem da paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 1.337 casos positivos para a doença (43 resultados positivos foram liberados
hoje, já incluído os 13 casos da clínica de idosos), com 21 mortes confirmadas. 63 óbitos já foram descartados até o
momento.
Dos 1.337 casos positivos, 1.121 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 115 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 78 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 20 positivos internados foram a óbito. 996
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.025 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (100 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (12 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 3 suspeitos, 6 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 11 pessoas (11 positivos – sendo 5 de
outros municípios). Na UTI duas crianças estão internadas, uma com suspeita da doença e outra com resultado
negativo. Outras duas crianças estão na enfermaria, sendo 1 com resultado negativo e 1 com suspeita da doença,
todas de outros municípios. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 65%.

Na rede privada 1 paciente positivo está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 3 pacientes estão
internados na rede particular, sendo todos com resultado positivo para a doença.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.370 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.578 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.792 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.399 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.378 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 846 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 175 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/07 –
BOLETIM Nº 138
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-07-boletim-no-138/July 31, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta sexta-feira (31/07) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.387 casos positivos para a doença (50 resultados positivos foram liberados
hoje, com 21 mortes confirmadas e uma suspeita. 63 óbitos já foram descartados.
O óbito suspeito é de uma mulher de 69 anos internada nesta sexta-feira (31/7). A Vigilância ainda aguarda o
resultado do exame.
Outra mulher de 53 anos da cidade de Ibaté internada em hospital de São Carlos desde 15/07, morreu na noite
desta quinta-feira (30/07), com resultado positivo para a doença. Como determina o protocolo do Ministério da
Saúde o óbito é contabilizado para o município de origem da paciente.
Dos 1.387 casos positivos, 1.266 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 120 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 82 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 20 positivos internados foram a óbito. 996
pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.198 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (173 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (14 positivos – sendo 1 de outro
município, 7 suspeitos, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 8 pessoas (7 positivos – sendo 3 de outros
municípios e 1 suspeito). Na UTI uma criança de outro munícipio está internada com resultado negativo para a
doença. Outras duas crianças estão na enfermaria, sendo que todas estão com resultado negativo para COVID-19.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 45%.
Na rede privada nenhum paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 4 pacientes estão
internados na rede particular, sendo todos com resultado positivo para a doença.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.488 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.694 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.794 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.529 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.551 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 882 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 96 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/08 –
BOLETIM Nº 139
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-08-boletim-no-139/August 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (01/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.406 casos positivos para a doença (19 resultados positivos foram liberados
hoje), com 21 mortes confirmadas. 64 óbitos já foram descartados.
O exame da mulher de 69 anos que morreu nesta sexta-feira (31/7) com suspeita da doença foi negativo para
COVID-19.
Dos 1.406 casos positivos, 1.285 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 120 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 84 receberam alta hospitalar, 16 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 20 positivos internados foram a óbito.
1.064 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.256 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (64 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (15 positivos – sendo 4 de outros
municípios, 8 suspeitos, 5 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 8 pessoas (7 positivos – sendo 3 de
outros municípios e 1 suspeito). Na UTI uma criança de outro munícipio está internada com resultado negativo para
a doença. Uma criança está na enfermaria, mas também com resultado negativo para COVID-19. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 40%.
Na rede privada um paciente está internado neste momento na UTI. Já na enfermaria 6 pacientes estão internados
na rede particular, sendo 3 com resultado positivo para a doença e 3 com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.517 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.821 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.696 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.576 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.609 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 893 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 74 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/08 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-08-boletim-extra/August 2, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (02/08) 22ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de uma mulher de 64 anos que estava internada na UTI desde 23/07 já com resultado positivo para a
doença e que morreu neste sábado (01/08).
Portanto neste momento São Carlos continua com 1.406 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito,
o 22º, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados desde 18/07 quando fez o
exame PCR em uma unidade de saúde do município.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/08 –
BOLETIM Nº 140
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-08-boletim-no-140/August 2, 2020

SÃO CARLOS CHEGA A 22 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (02/08) a 22ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de uma mulher de 64 anos que estava internada na UTI desde 23/07 já com resultado positivo para a
doença e que morreu na noite deste sábado (01/08).
São Carlos contabiliza neste momento 1.419 casos positivos para a doença (13 resultados positivos foram liberados
hoje), com 22 mortes confirmadas. 64 óbitos já foram descartados.
Dos 1.419 casos positivos, 1.296 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 1 óbito sem
internação, 122 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 86 receberam alta hospitalar, 15 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 21 positivos internados foram a óbito.
1.080 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.286 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (30 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 27 adultos na enfermaria (11 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 12 suspeitos, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 12 pessoas (11 positivos – sendo 5 de
outros municípios e 1 suspeito). Na UTI uma criança de outro munícipio está internada com resultado negativo para
a doença. Uma criança está na enfermaria, mas também com resultado negativo para COVID-19. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
Na rede privada 3 pacientes, sendo 2 de outros municípios, estão internados neste momento na UTI já com exames
positivos para a doença. Já na enfermaria 8 pacientes estão internados na rede particular, sendo 3 com resultado
positivo para a doença e 5 com suspeita da COVID-19.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.558 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 6.991 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.567 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.576 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.639 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 899 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 38 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/08 –
BOLETIM Nº 141
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-08-boletim-no-141/August 3, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 23ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta segunda-feira (03/08) mais uma morte por COVID-19 no
município, a 23ª até o momento.
Trata-se de uma mulher de 94 anos com resultado positivo para a doença e que estava institucionalizada em clínica
particular de longa permanência para idosos. O óbito ocorreu no último dia 31 de julho, porém somente nesta
segunda-feira (03/08) a Vigilância Epidemiológica foi notificada.
Um óbito foi descartado: homem, 86 anos, internado em 23/07 com resultado negativo para COVID-19 e óbito em
02/08.
São Carlos contabiliza neste momento 1.433 casos positivos para a doença (14 resultados positivos foram liberados
hoje), com 23 mortes confirmadas. 65 óbitos já foram descartados.
Dos 1.433 casos positivos, 1.309 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 2 óbitos sem
internação, 122 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 91 receberam alta hospitalar, 10 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 21 positivos internados foram a óbito.
1.088 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.326 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (40 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 12 suspeitos, 2 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 14 pessoas (10 positivos – sendo 5 de
outros municípios e 4 suspeitos – sendo 2 de outros municípios). Na UTI nenhuma criança está internada no
momento. Duas crianças estão na enfermaria, mas todas com resultado negativo para COVID-19. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60%.
Na rede privada estão internados neste momento na UTI, já com exames positivos para a doença, 2 pacientes,
sendo 1 de outro município. Já na enfermaria 8 pacientes estão internados na rede particular, sendo 3 com
resultado positivo para a doença, 1 é de outro município e 5 com suspeita da COVID-19, sendo 2 de outros
municípios.
ÇNOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 8.900 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 7.114 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.786 ainda

continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.592 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.679 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 902 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 11 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/08 –
BOLETIM Nº 142
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-08-boletim-no-142/August 4, 2020

SÃO CARLOS CHEGA A 24 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (04/08) a 24ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de uma mulher de 61 anos que estava internada desde 31/07 com resultado positivo para a doença e que
morreu na manhã desta terça-feira (04/08).
Também morreu um homem de 70 anos com suspeita da doença que foi internado ontem 03/08 e morreu nesta
terça (04/08). A VIGEP ainda aguarda o resultado do exame.
Outros três óbitos foram descartados: de um homem de 90 anos que estava internado com resultado negativo para
COVID-19 em uma instituição de longa permanência para idosos e que faleceu hoje; de um homem de 88 anos
internado desde 27/07 com resultado negativo para a doença e que também morreu hoje e de uma mulher de 63
anos internada desde 01/08 com exame negativo e que veio a óbito hoje.
São Carlos contabiliza neste momento 1.448 casos positivos para a doença (15 resultados positivos foram liberados
hoje), com 24 mortes confirmadas e uma suspeita. 68 óbitos já foram descartados.
Dos 1.488 casos positivos, 1.322 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 2 óbitos sem
internação, 124 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 92 receberam alta hospitalar, 10 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 22 positivos internados foram a óbito.
1.096 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.404 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (78 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (8 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 6 suspeitos, 4 negativos); na UTI adulto hoje estão internadas 13 pessoas (10 positivos – sendo 7 de
outros municípios e 3 suspeitos – sendo 1 de outro município). Na UTI uma criança está internada no momento com
suspeita da doença. Quatro crianças estão na enfermaria, sendo duas com resultado negativo para COVID-19 e 2
com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60%.

Na rede privada estão internados neste momento na UTI, já com exames positivos para a doença, 2 pacientes. Já
na enfermaria adulto 7 pacientes estão internados na rede particular, sendo 4 com resultado positivo para a doença
e 3 com suspeita da COVID-19, sendo 1 de outro município. Já na enfermaria infantil estão internadas 2 crianças
com suspeita da doença, uma é de outro município. Esses número já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.081 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 7.262 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.819 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.776 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.754 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 912 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 110 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/08 –
BOLETIM Nº 143
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-08-boletim-no-143/August 5, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 25ª MORTE
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quarta-feira (05/08) a 25ª morte por COVID-19 no
município.
Trata-se de uma mulher de 95 anos institucionalizada em clínica particular de longa permanência para idosos já com
resultado positivo para a doença.
Uma paciente do município de Santa Lúcia de 83 anos internada em hospital de São Carlos morreu nesta quartafeira (05/08), porém como estabelece protocolo do Ministério da Saúde o óbito será contabilizado para o município
de origem da paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 1.487 casos positivos para a doença (39 resultados positivos foram liberados
hoje), com 25 mortes confirmadas. 69 óbitos já foram descartados.
O resultado do exame de homem de 70 anos com suspeita da doença que foi internado em 03/08 e que morreu na
última terça (04/08) foi negativo para COVID-19.
Dos 1.487 casos positivos, 1.358 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 126 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 92 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 22 positivos internados foram a óbito.
1.107 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.530 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (126 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (8 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 9 suspeitos – sendo 3 de outros municípios, 2 negativos – sendo 1 de outro município); na UTI adulto
hoje estão internadas 13 pessoas (10 positivos – sendo 6 de outros municípios, 2 suspeitos e 1 negativo de outro
município). Na UTI uma criança está internada no momento com suspeita da doença. Duas crianças estão na
enfermaria, sendo uma com resultado negativo para COVID-19 e 1 com suspeita da doença. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 48%.

Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 10 para adultos na Santa Casa, 5 leitos em
ala COVID Infantil inaugurados essa semana pela Santa Casa e 10 para adultos no Hospital Universitário (HUUFSCar).
Na rede privada estão internados 2 pacientes na UTI adulto, todos com resultados positivos para COVID-19. Na UTI
infantil uma criança está internada com suspeita da doença. Já na enfermaria adulto 5 pacientes estão internados
na rede particular, sendo 4 com resultado positivo para a doença e 1 com suspeita da COVID-19. Esses número já
estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.294 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 7.478 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.816 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 4.999 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.878 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 938 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 183 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/08 –
BOLETIM EXTRA 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-08-boletim-extra-2/August 5, 2020

MORRE MAIS UM PACIENTE DA CLINICA PARTICULAR DE IDOSOS. ESSA É A 26ª MORTE POR
COVID-19 EM SAO CARLOS.
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que morreu a pouco na enfermaria um hospital particular mais
um idoso com resultado positivo para COVID-19 que frequentava uma instituição particular de longa permanência
para idosos, local onde foi detectado um surto de COVID-19 no final de julho, com 13 dos 26 idosos
institucionalizados infectados pelo novo coronavírus.
Desta vez trata-se de uma mulher de 84 anos que morreu na noite desta quarta-feira (05/08).
Com resultado positivo para a COVID-19 também já morreram outros 2 idosos: uma mulher de 94 anos no dia 31/07
e outra de 95 anos que faleceu na noite da última terça-feira (04/08).
Também na terça (04/08) morreu um idoso de 90 anos que estava institucionalizado nessa clínica particular, porém
o resultado foi negativo para o novo coronavírus.
Portanto neste momento São Carlos continua com 1.487 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito,
o 26º, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados desde 30/07 quando fez o
exame na própria instituição.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/08 –
BOLETIM Nº 144
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-08-boletim-no-144/August 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (06/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.516 casos positivos para a doença (29 resultados positivos foram liberados
hoje), com 26 mortes confirmadas. 69 óbitos já foram descartados.
Um paciente com resultado positivo para COVID-19 do município de Ibaté, 44 anos, internado em hospital de São
Carlos desde 10/07, morreu na noite desta quarta-feira (05/08). De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde o
óbito é contabilizado para o município de origem do paciente.
Dos 1.516 casos positivos, 1.385 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 128 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 93 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 23 positivos internados foram a óbito.
1.144 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.606 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (76 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (9 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 6 suspeitos – sendo 1 de outro município, 3 negativos – sendo 2 de outros municípios). Na UTI adulto
hoje estão internadas 12 pessoas (9 positivos – sendo 4 de outros municípios, 3 suspeitos – sendo 1 de outro
município). Na UTI uma criança está internada, porém já com resultado negativo para a doença.
Três crianças estão na enfermaria, sendo uma com resultado negativo para COVID-19 e 2 com suspeita da doença.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 44%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 10 para adultos na Santa Casa, 5 leitos em
ala COVID Infantil inaugurados essa semana pela Santa Casa e 10 para adultos no Hospital Universitário (HUUFSCar).
Na rede privada estão internados 2 pacientes na UTI adulto, todos com resultado positivo para COVID-19. Já na

enfermaria adulto 6 pacientes estão internados na rede particular, sendo 3 com resultado positivo para a doença e 3
com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.420 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 7.610 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.810 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.094 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 3.953 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 958 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 183 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/08 –
BOLETIM Nº 145
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-08-boletim-no-145/August 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (07/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.548 casos positivos para a doença (32 resultados positivos foram liberados
hoje), com 26 mortes confirmadas. 69 óbitos já foram descartados.
Dos 1.548 casos positivos, 1.417 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 128 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 93 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 23 positivos internados foram a óbito.
1.168 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.698 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (92 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (10 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 12 suspeitos – sendo 1 de outro município, 3 negativos – sendo 1 de outro município). Na UTI adulto
estão internadas 15 pessoas (10 positivos – sendo 6 de outros municípios, 3 suspeitos, 2 negativos). Na UTI uma
criança está internada com suspeita da doença. Três crianças estão na enfermaria, sendo duas com resultado
negativo para COVID-19 e 1 de outro município com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 56%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 15 na Santa Casa (10 adultos e 5 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada estão internados 2 pacientes na UTI adulto, todos com resultado positivo para COVID-19. Já na
enfermaria adulto 9 pacientes estão internados na rede particular, sendo 3 com resultado positivo para a doença e 6
com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.537 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 7.768 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.769 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.229 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.041 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 989 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos

positivos). 199 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/08 –
BOLETIM Nº 146
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-08-boletim-no-146/August 8, 2020

CONFIRMADA A 27ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (08/08) a 27ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de uma mulher de 81 anos, residente em instituição privada de longa permanência para idosos. Ela foi
internada em 31/07 com resultado positivo para a doença e faleceu neste sábado (08/08). Essa é a 4ª morte por
COVID-19 de pacientes dessa clinica particular.
São Carlos contabiliza neste momento 1.613 casos positivos para a doença (65 resultados positivos foram liberados
hoje), com 27 mortes confirmadas. 69 óbitos já foram descartados.
Dos 1.613 casos positivos, 1.478 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 132 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 93 receberam alta hospitalar, 15 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 24 positivos internados foram a óbito.
1.173 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.850 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (152 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 45 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (11 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 6 suspeitos – sendo 2 de outros municípios, 5 negativos – sendo 1 de outro município). Na UTI adulto
estão internadas 14 pessoas (10 positivos – sendo 6 de outros municípios, 3 suspeitos, 1 negativo).
Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. 9 crianças estão na enfermaria, sendo 4 com resultado
positivo para COVID-19 (2 de outros municípios), 1 com resultado negativo para a doença e 4 com suspeita da
doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 52%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 15 na Santa Casa (10 adultos e 5 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada estão internados 2 pacientes na UTI adulto, todos com resultado positivo para COVID-19. Já na
enfermaria adulto 4 pacientes estão internados na rede particular, sendo 3 com resultado positivo para a doença e 1
com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.583 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 7.886 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.697 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.229 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.193 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.034 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 2 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/08 –
BOLETIM Nº 147
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-08-boletim-no-147/August 9, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (09/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos permanece neste momento 1.613 casos positivos para COVID-19, com 27 mortes confirmadas. 70
óbitos já foram descartados.
O óbito de um mulher de 62 anos internada em 06/08 e que morreu em na noite de 08/08 foi descartada para a
doença.
Dos 1.613 casos positivos, 1.478 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 132 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 96 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 24 positivos internados foram a óbito.
1.286 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.850 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus.
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (9 positivos – sendo 3 de outros
municípios, 6 suspeitos – sendo 1 de outro município, 3 negativos – sendo 1 de outro município). Na UTI adulto
estão internadas 13 pessoas (9 positivos – sendo 3 de outros municípios, 1 suspeito, 3 negativos).
Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. 4 crianças estão na enfermaria, sendo 1 com resultado
negativo e 3 com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está
hoje em 48%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 15 na Santa Casa (10 adultos e 5 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada estão internados 2 pacientes na UTI adulto, todos com resultado positivo para COVID-19. Já na
enfermaria adulto 6 pacientes estão internados na rede particular, sendo 2 com resultado positivo para a doença e 4
com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.625 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 8.041 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.584 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,

falta de ar). 5.229 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.193 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.034 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 2 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/08 –
BOLETIM Nº 148
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-08-boletim-no-148/August 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (10/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.621 casos positivos para COVID-19 (8 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 27 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.621 casos positivos, 1.484 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 134 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 98 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em outro município e 24 positivos internados foram a óbito.
1.378 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.856 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (6 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 6 suspeitos – sendo 2 de outros municípios, 5 negativos – sendo 1 de outro município). Na UTI adulto
estão internadas 14 pessoas (10 positivos – sendo 3 de outros municípios, 2 suspeitos – sendo 1 de outro município
e 2 negativos – sendo os 2 de outros municípios). Na UTI nenhuma criança está internada no momento. 2 crianças
estão na enfermaria, todas com suspeita da doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje em 44%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 15 na Santa Casa (10 adultos e 5 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada estão internados 3 pacientes na UTI adulto, todos com resultado positivo para COVID-19. Já na
enfermaria adulto 3 pacientes estão internados na rede particular, sendo 1 com resultado positivo para a doença e 2
com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.782 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 8.139 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.643 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.252 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.198 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.036 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 18 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/08 –
BOLETIM Nº 149
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-08-boletim-no-149/August 11, 2020

CONFIRMADA MAIS DUAS MORTES POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (11/08) mais duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando 29 óbitos neste momento.
Trata-se de um idoso de 78 anos residente em instituição privada de longa permanência para idosos. Ele foi
internado em 28/07 com resultado positivo para a doença e faleceu nesta segunda-feira (10/08). Essa é a 5ª morte
por COVID-19 de pacientes dessa clínica particular.
Um homem de 58 anos de São Carlos internado em São Paulo desde 08/07 com resultado positivo para a doença
também morreu. Como o município de origem desse paciente é São Carlos o óbito é contabilizado aqui.
O resultado do exame de um homem de 51 anos, de Porto Ferreira, internado em São Carlos e que faleceu com
suspeita da doença no último sábado (08/08), foi positivo para COVID-1. Neste caso o óbito é contabilizado para
Porto Ferreira.
São Carlos contabiliza neste momento 1.636 casos positivos para COVID-19 (15 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 29 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.636 casos positivos, 1.495 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 138 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 102 receberam alta hospitalar, 10 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado em outro município e 26 positivos internados foram a
óbito. 1.422 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 5.961 casos suspeitos já foram descartados para o
novo coronavírus (68 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (7 positivos – sendo 2 de outros
municípios, 4 suspeitos, 6 negativos – sendo 3 de outro município). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (9
positivos – sendo 4 de outros municípios, 4 suspeitos – sendo 2 de outros municípios e 1 negativo).

Na UTI nenhuma criança está internada no momento. 3 crianças estão na enfermaria, todas com resultado negativo
para a doença. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 48%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 15 na Santa Casa (10 adultos e 5 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada estão internados 2 pacientes na UTI adulto, todos com resultado positivo para COVID-19, sendo 1
de outro município. Já na enfermaria adulto 3 pacientes estão internados na rede particular, sendo 2 com resultado
positivo para a doença e 1 com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de
internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 9.948 pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 8.265 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.683 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.395 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.261 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.043 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 91 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/08 –
BOLETIM Nº 150
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-08-boletim-no-150/August 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (12/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.671 casos positivos para COVID-19 (35 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 29 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.671 casos positivos, 1.527 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 141 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 103 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado em outro município e 26 positivos internados foram a
óbito. 1.422 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.073 casos suspeitos já foram descartados para o
novo coronavírus (112 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 12 adultos na enfermaria (5 positivos, 2 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (11 positivos, 4 suspeitos e 3 negativos). Na UTI nenhuma
criança está internada no momento. Duas crianças estão na enfermaria, todas com resultado negativo para a
doença. 7 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 3 na enfermaria e 7 na UTI. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 25 leitos de UTI/SUS, sendo 15 na Santa Casa (10 adultos e 5 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada estão internados 3 pacientes na UTI adulto, 2 com resultado positivo e 1 com suspeita da doença.
Já na enfermaria adulto 3 pacientes estão internados na rede particular, sendo 2 com resultado positivo para a
doença e 1 com suspeita da COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 10.109 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 8.453 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.656 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.567 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.371 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.065 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 131 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/08 –
BOLETIM Nº 151
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-08-boletim-no-151/August 13, 2020

CONFIRMADA 30ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (13/08) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 30 óbitos neste momento.
Trata-se de uma mulher de 78 anos, de São Carlos, internada desde 10/08, que morreu nesta quinta (13/08) já com
resultado positivo para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 1.712 casos positivos para COVID-19 (41 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 30 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.712 casos positivos, 1.567 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 143 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 103 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 27 positivos internados foram a óbito.
1.441 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.235 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (162 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (4 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (12 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Tanto na UTI como
na enfermaria nenhuma criança está internada no momento. 6 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos, todos na UTI. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em
54,16%.
Na rede privada estão internados 2 pacientes positivos na UTI adulto e 1 com suspeita da doença. Já na enfermaria
adulto 2 pacientes estão internados na rede particular, todos com resultado positivo para a COVID-19. Esses
números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 10.268 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 8.597 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.671 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.732 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.531 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.092 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 109 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/08 –
BOLETIM Nº 152
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-08-boletim-no-152/August 14, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (14/08) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 31 óbitos.
Trata-se de mulher, 77 anos, internada desde 18/07 com resultado positivo para COVID-19 e que morreu hoje
(14/08).
São Carlos contabiliza neste momento 1.739 casos positivos para COVID-19 (27 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 31 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.739 casos positivos, 1.592 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 144 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 104 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas e 28 positivos internados foram a óbito.
1.451 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.352 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (117 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (3 positivos, 11 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (12 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Uma criança está
internada na UTI com suspeita da doença. Na enfermaria nenhuma criança está internada no momento.
6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 58,4%.
Na rede privada estão internados 2 pacientes positivos na UTI adulto e 1 com suspeita da doença. Já na enfermaria
adulto 4 pacientes estão internados na rede particular, 1 com resultado positivo e 3 com suspeita da doença. Esses
números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 10.397 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 8.736 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.661 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.931 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.648 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.112 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 171 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/08 –
BOLETIM Nº 153
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-08-boletim-no-153/August 15, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (15/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.769 casos positivos para COVID-19 (30 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 31 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.769 casos positivos, 1.622 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 144 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 107 receberam alta hospitalar, 9 estão
internadas e 28 positivos internados foram a óbito. 1.458 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.430
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (78 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 31 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (2 positivos, 8 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (11 positivos, 2 suspeitos e 2 negativos). Uma criança está
internada na UTI com suspeita da doença. Na enfermaria nenhuma criança está internada no momento.
6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
Na rede privada estão internados 3 pacientes na UTI adulto, sendo 2 positivos e 1 com suspeita da doença. Já na
enfermaria adulto 2 pacientes estão internados na rede particular, 1 com resultado positivo e 1 com suspeita da
doença. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 10.453 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 8.879 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.574 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.931 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.726 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.137 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 68 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/08 –
BOLETIM Nº 154
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-08-boletim-no-154/August 16, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (16/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.771 casos positivos para COVID-19 (2 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 31 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.771 casos positivos, 1.623 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 145 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 107 receberam alta hospitalar, 10 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos está internado em Jaú e 28 positivos internados foram a óbito. 1.458 pessoas
já se recuperaram totalmente da doença. 6.430 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (4 positivos, 10 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (10 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Uma criança está
internada na UTI com suspeita da doença. Na enfermaria uma criança está internada com resultado negativo para
COVID-19. 5 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 45,9%.
Na rede privada estão internados 4 pacientes na UTI adulto, sendo 2 positivos e 2 com suspeita da doença. Já na
enfermaria adulto 2 pacientes estão internados na rede particular, 1 com resultado positivo e 1 com suspeita da
doença. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 10.488 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 9.032 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.456 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 5.931 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.726 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.138 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 67 pessoas ainda aguardam o resultado.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/08 –
BOLETIM Nº 155
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-08-boletim-no-155/August 17, 2020

CONFIRMADA A 32ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (17/08) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando até o momento 32 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 89 anos residente em instituição privada de longa permanência para idosos. Ela foi
internado em 29/07 com resultado positivo para a doença e faleceu nesta segunda-feira (17/08). Essa é a 6ª morte
por COVID-19 de pacientes dessa clínica particular. Também faleceu hoje um homem de 80 anos internado desde
16/08, porém o resultado foi negativo para o novo coronavírus.
São Carlos contabiliza neste momento 1.790 casos positivos para COVID-19 (19 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 32 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.790 casos positivos, 1.642 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 145 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 107 receberam alta hospitalar, 9 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 29 positivos internados foram a óbito.
1.459 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.498 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (68 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (3 positivos, 10 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (9 positivos, 5 suspeitos e 1 negativo). Uma criança com
suspeita da doença está internada neste momento na UTI. Na enfermaria nenhuma criança está internada no
momento. 5 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
Na rede privada estão internados 4 pacientes na UTI adulto, sendo 1 positivo e 3 com suspeita de COVID-19. Na
enfermaria outros 4 pacientes estão internados, 1 com resultado positivo para a doença e 3 com suspeita da
COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.040 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 9.164 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.876 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 6.054 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.794 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.151 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 137 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/08 –
BOLETIM Nº 156
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-08-boletim-no-156/August 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (18/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.854 casos positivos para COVID-19 (64 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 32 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.854 casos positivos, 1.706 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 145 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 107 receberam alta hospitalar, 8 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 29 positivos internados foram a óbito.
1.459 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.613 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (115 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (4 positivos, 13 suspeitos e 8
negativos). Na UTI adulto estão internadas 10 pessoas (8 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Nenhuma criança está
internada neste momento na UTI. Na enfermaria uma criança está internada com suspeita da doença. 7 pacientes
de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje em 41,7%.
Na rede privada 1 paciente está internado na UTI adulto com resultado positivo para COVID-19. Na enfermaria
estão internados 3 pacientes adultos, sendo 1 com resultado positivo e 2 com suspeita da doença. Esses números
já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.137 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 9.278 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.859 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 6.177 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 4.909 tiveram resultado negativo para

COVID-19, 1.215 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 123 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/08 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-08-boletim-extra/August 19, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que morreu na manhã desta quarta-feira (19/08) mais uma
vítima da COVID-19 no município. Essa é a 33ª vítima do novo coronavírus em São Carlos.
Trata-se de um homem de 47 anos internado desde 11/08 com resultado positivo para a doença.
Portanto neste momento São Carlos continua com 1.854 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito,
o 33º, uma vez que esse paciente já constava da relação de positivados desde 07/08 quando fez o exame.
Outras informações serão repassadas no Boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica sempre no
início da noite.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/08 –
BOLETIM Nº 157
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-08-boletim-no-157/August 19, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA A 33ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou na manhã quarta-feira (19/08), em boletim extra, a morte de um
homem de 47 anos internado desde 11/08 com resultado positivo para COVID-19. Essa é a 33ª vítima do novo
coronavírus no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.884 casos positivos para COVID-19 (30 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 33 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.884 casos positivos, 1.735 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 146 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 108 receberam alta hospitalar, 10 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 30 positivos internados foram a óbito.
1.475 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.790 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (177 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (6 positivos, 11 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 10 pessoas (7 positivos, 1 suspeito e 2 negativos). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 1 criança está internada com suspeita da doença. 6 pacientes
de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje em 37,5%.
Na rede privada 1 pessoa está internada UTI adulto com resultado positivo para a doença. Na enfermaria outros 3
pacientes estão internados, 1 com resultado positivo para a doença e 2 com suspeita da COVID-19. Esses números
já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.234 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 9.454 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.780 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 6.271 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.086 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.245 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 94 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/08 –
BOLETIM Nº 158
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-08-boletim-no-157/August 20, 2020

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/08 –
BOLETIM Nº 159
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-08-boletim-no-159/August 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (21/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.952 casos positivos para COVID-19 (22 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 33 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.952 casos positivos, 1.798 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 151 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 144 receberam alta hospitalar, 16 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 30 positivos internados foram a óbito.
1.591 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 6.963 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (79 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (8 positivos, 8 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (10 positivos, 2 suspeitos e 2 negativos). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 3 crianças estão internadas, 1 com resultado positivo, 1 com
suspeita da doença e outra com resultado negativo. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 54,2%.
Na rede privada 1 pessoa está internada UTI adulto com resultado positivo. Na enfermaria outros 5 pacientes estão
internados, 1 com resultado positivo para a doença e 4 com suspeita da COVID-19. Esses números já estão
contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.389 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 9.774 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.615 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 6.460 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.259 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.313 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos). 79 pessoas ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/08 –
BOLETIM Nº 160
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-08-boletim-no-160/August 22, 2020

CONFIRMADA 34ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou neste sábado (22/08) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 34 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 94 anos internada desde 19/08 com resultado positivo para a doença.
São Carlos contabiliza neste momento 1.976 casos positivos para COVID-19 (24 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 34 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.976 casos positivos, 1.821 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 152 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 114 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 31 positivos internados foram a óbito.
1.695 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.025 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (62 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (9 positivos, 5 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (10 positivos, 2 suspeitos e 3 negativos). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 3 crianças estão internadas, 1 com resultado positivo, 1 com
suspeita da doença e outra com resultado negativo. 7 pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 54,2%.
Na rede privada 2 pessoas estão internadas na UTI adulto, uma com resultado positivo e outra com suspeita da
doença. Na enfermaria outros 2 pacientes estão internados, 1 com resultado positivo para a doença e 1 resultado
negativo para COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.412 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 9.927 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.485 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes em pessoas que passam em atendimento nos serviços públicos de
saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de garganta, coriza,
falta de ar). 6.460 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.321 tiveram resultado negativo para
COVID-19, 1.337 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total de casos
positivos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/08 –
BOLETIM Nº 161
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-08-boletim-no-161/August 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (23/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.983 casos positivos para COVID-19 (7 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 34 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.983 casos positivos, 1.827 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 153 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 114 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 31 positivos internados foram a óbito.
1.764 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.025 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (nenhum resultado negativo foi divulgado hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (7 positivos, 10 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (11 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 2 crianças estão internadas, 1 com resultado positivo, 1 com
suspeita da doença. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 54,2%.
Na rede privada 2 pessoas estão internadas na UTI adulto, uma com resultado positivo e outra com suspeita da
doença. Na enfermaria outros 2 pacientes estão internados, todos com resultado positivo para a COVID-19. Esses
números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.443 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 10.082 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.361
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.460 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.321 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.337 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/08 –
BOLETIM Nº 162
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-08-boletim-no-162/August 24, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (24/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 1.984 casos positivos para COVID-19 (1 resultado positivo foi divulgado
hoje), com 34 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 1.984 casos positivos, 1.825 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 156 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 114 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 31 positivos internados foram a óbito.
1.829 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.041 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (16 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (12 positivos, 9 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (10 positivos, 6 suspeitos e 1 negativo). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 1 criança está internada com resultado positivo para a doença.
10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 57,2%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 1 pessoa está internada na UTI adulto com resultado positivo para a doença. Na enfermaria outros
2 pacientes estão internados, todos com resultado positivo para a COVID-19. Esses números já estão
contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.552 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 10.241 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.311
ainda continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.571 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.337 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.338 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 111 estão aguardando resultado do exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/08 –
BOLETIM Nº 163
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-08-boletim-no-163/August 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (25/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.006 casos positivos para COVID-19 (22 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 34 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.006 casos positivos, 1.846 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 157 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 114 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 31 positivos internados foram a óbito.
1.870 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.126 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (85 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (14 positivos, 5 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (10 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 1 criança está internada com resultado positivo para a doença.
12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada nenhuma pessoa está internada na UTI adulto neste momento. Na enfermaria outros 5 pacientes
estão internados, 3 com resultado positivo para a COVID-19 e 2 com suspeita da doença. Esses números já estão
contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.654 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 10.386 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.268
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.656 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.422 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.360 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 85 estão aguardando resultado do exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/08 –
BOLETIM Nº 164
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-08-boletim-no-164/August 26, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA MAIS DUAS MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (26/08) mais duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 36 óbitos confirmados.
Um paciente de 81 anos, positivo para COVID-19 morreu na noite desta terça (25). Ele estava internado desde
19/08. Outro homem de 72 anos também com resultado positivo internado desde 13/08 faleceu nesta quarta (26).
São Carlos contabiliza neste momento 2.037 casos positivos para COVID-19 (31 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 36 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.037 casos positivos, 1.876 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 158 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 118 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 33 positivos internados foram a óbito.
1.984 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.189 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (63 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (12 positivos, 1 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (12 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI. Na enfermaria 1 criança está internada com resultado positivo para a doença.
12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 3 pessoas estão internadas na UTI adulto neste momento, 1 com resultado positivo para COVID-19
e 2 com suspeita da doença. Na enfermaria nenhuma pessoa está internada no momento. Esses números já estão
contabilizados no total de internações.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 11.743 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 10.617 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.126
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.741 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.485 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.375 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 85 estão aguardando resultado do exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/08 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-08-boletim-extra/August 27, 2020

MORRE MAIS UM PACIENTE DA CLINICA PARTICULAR DE IDOSOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que morreu mais um idoso com resultado positivo para
COVID-19 que frequentava uma instituição particular de longa permanência para idosos, local onde foi detectado
um surto de COVID-19 no final de julho, com 13 dos 26 idosos institucionalizados infectados pelo novo coronavírus.
Essa é a 7ª morte por COVID-19 de pacientes dessa clínica particular e 37ª do município.
Desta vez trata-se de uma mulher de 75 anos que morreu no final da noite da última quarta-feira (26/08). Ela chegou
a dar entrada no hospital, mas não resistiu e morreu antes da internação.
Portanto neste momento São Carlos continua com 2.037 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito,
o 37º, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Outras informações serão repassadas no Boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica sempre no
início da noite.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/08 –
BOLETIM Nº 165
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-08-boletim-no-165/August 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta quinta-feira (27/08) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 37 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 75 anos com resultado positivo para a doença desde 30/07 e que frequentava uma
instituição particular de longa permanência para idosos.
Um paciente de 19 anos de Descalvado internado desde 25/08 em hospital de São Carlos morreu nesta quinta-feira
(27). O rapaz foi internado devido a um politrauma, sem qualquer sintoma respiratório. Devido ao diagnóstico de
morte encefálica, era candidato a doação de órgãos e por isso, por protocolo, foi testado para COVID-19 e o
resultado foi positivo para a doença. Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito será contabilizado
para a cidade de Descalvado.
São Carlos contabiliza neste momento 2.069 casos positivos para COVID-19 (32 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 37 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.069 casos positivos, 1.908 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 160 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 118 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 34 positivos internados foram a óbito.
1.990 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.254 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (65 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (14 positivos, 3 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (10 positivo e 3 suspeitos). Na enfermaria 1 criança está
internada com resultado positivo para a doença. Já na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. 14
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, desses 6 ocupam leitos de UTI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).

Na rede privada 1 pessoa está internada na enfermaria com resultado positivo para COVID-19. Na UTI nenhum
paciente está internado no momento. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.238 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 10.771 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.467
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.820 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.550 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.386 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 79 estão aguardando resultado do exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/08 –
BOLETIM Nº 166
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-08-boletim-no-166/August 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (28/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.110 casos positivos para COVID-19 (41 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 37 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.110 casos positivos, 1.947 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 160 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 119 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 34 positivos internados foram a óbito.
2.006 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.326 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (72 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (10 positivos, 3 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (15 positivo, 3 suspeitos, 1 negativo). Na enfermaria
nenhuma criança está internada. Já na UTI uma criança está internada com suspeita da doença. 14 pacientes de
outros municípios estão internados em São Carlos, desses 7 ocupam leitos de UTI. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 67,9%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada nenhuma pessoa está internada na enfermaria neste momento. Na UTI 1 paciente está internado
com suspeita da doença. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.358 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 10.892 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.443
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de

garganta, coriza, falta de ar). 6.918 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.622 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.406 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 98 estão aguardando resultado do exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/08 –
BOLETIM Nº 167
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-08-boletim-no-167/August 29, 2020

SÃO CARLOS CONTABILIZA 38 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (29/08) mais um óbito por COVID-19 no
município, totalizando 38 mortes.
Trata-se de um homem, 71 anos, de São Carlos, com diagnóstico para COVID-19 e que estava internado desde
18/8.
Também faleceu neste sábado (29), outro homem, 61 anos, de Dourado internado em hospital de São Carlos desde
24/8, com diagnóstico para COVID-19. Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde, o óbito será
contabilizado para Dourado.
São Carlos contabiliza neste momento 2.131 casos positivos para COVID-19 (21 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 38 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.131 casos positivos, 1.968 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 160 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 123 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 35 positivos internados foram a óbito.
2.020 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.408 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (82 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (7 positivos, 6 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (14 positivos, 3 suspeitos, 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas com suspeita da doença.
Já na UTI duas crianças estão internadas, uma com suspeita da doença e outra com resultado positivo. 15
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, desses 6 ocupam leitos de UTI. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 64,3%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).

Na rede privada duas pessoa estão internadas na enfermaria com suspeita da doença. Na UTI 1 criança está
internada com resultado positivo para COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.367 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.029 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.338
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.918 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.704 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.417 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/08 –
BOLETIM Nº 168
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-08-boletim-no-168/August 30, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste domingo (30/08) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.131 casos positivos para COVID-19 (nenhum resultado positivo foi
divulgado hoje), com 38 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.131 casos positivos, 1.968 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 164 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 123 receberam alta hospitalar, 16 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 35 positivos internados foram a óbito.
2.022 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.408 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (nenhum resultado negativo foi liberado hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (10 positivos, 1 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (14 positivos, 3 suspeitos, 1 negativo). Já na enfermaria
nenhuma criança está internada. Na UTI uma criança está internada com suspeita da doença.13 pacientes de
outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje em 64,3%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada nenhuma pessoa está internada na enfermaria. Na UTI 1 criança está internada com suspeita de
COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.393 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.147 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.246
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 6.918 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.704 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.417 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/08 –
BOLETIM Nº 169
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-08-boletim-no-169/August 31, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA 39ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (31/08) mais um óbito por COVID-19 no
município, totalizando até o momento 39 mortes.
Trata-se de uma mulher de 36 anos internada em 20/07, reinternada em 29/08 com resultado positivo para COVID19 que morreu na noite de 30/08. Também morreu hoje uma mulher de 86 anos internada desde 23/08, porém o
resultado foi negativo para o novo coronavírus.
São Carlos contabiliza neste momento 2.150 casos positivos para COVID-19 (19 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 39 mortes confirmadas. 70 óbitos já foram descartados.
Dos 2.150 casos positivos, 1.979 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 168 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 123 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas, 1 paciente de São Carlos permanece internado na cidade de Jaú e 36 positivos internados foram a óbito.
2.082 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.414 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (6 resultados negativo foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (14 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (13 positivos, 2 suspeitos, 2 negativos). Já na enfermaria 1
criança está internada com suspeita da doença. Na UTI 1 criança está internada também com suspeita da
doença.14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,8%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 3 pessoas estão internadas na enfermaria com suspeita da doença. Na UTI 1 pessoa está
internada com COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.730 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.261 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.469
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.071 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.710 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.417 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 153 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/09 –
BOLETIM Nº 170
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-09-boletim-no-170/September 1, 2020

PACIENTE DE SÃO CARLOS MORRE EM JAÚ COM RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (01/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.194 casos positivos para COVID-19 (44 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas e 1 suspeita. 70 óbitos já foram descartados.
Um paciente de São Carlos, 62 anos, internado em Jaú desde 19/08 morreu em 29/08, porém somente nesta terçafeira (01/09) a Vigilância de São Carlos foi notificada do óbito.
Uma mulher de 49 anos com suspeita para COVID-19 internada em 30/08 morreu nesta terça-feira (01/09). A
Vigilância aguarda o resultado do exame.
Outras duas pessoas morreram hoje em São Carlos com resultado negativo para o novo coronavírus: uma mulher
de 46 anos internada desde 26/08 em hospital público e um homem de 92 anos internado desde 31/08 na rede
particular.
Dos 2.194 casos positivos, 2.023 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 168 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 124 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.102 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.546
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (132 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (13 positivos, 1 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (13 positivos e 3 suspeitos).
Já na enfermaria 2 crianças estão internadas com suspeita da doença. Na UTI nenhuma criança está internada.10

pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada nenhuma pessoa está internada na enfermaria. Na UTI 1 criança está internada com COVID-19 e 2
com suspeita da doença. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.827 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.342 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.485
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.178 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.842 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.444 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 107 ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/09 –
BOLETIM Nº 171
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-09-boletim-no-171/September 2, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (02/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.238 casos positivos para COVID-19 (44 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
O exame da mulher de 49 anos que morreu em 01/09 com suspeita da doença foi negativo para COVID-19.
Dos 2.238 casos positivos, 2.067 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 168 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 128 receberam alta hospitalar, 14 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.129 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.640
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (94 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (11 positivos, 5 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (12 positivos e 2 suspeitos). Já na enfermaria 2 crianças
estão internadas, 1 com COVID-19 e outra com suspeita da doença . Na UTI nenhuma criança está internada. 9
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 2 pessoas estão internadas na enfermaria, 1 com COVID-19 e 1 suspeita da doença. Na UTI 1
pessoa está internada com COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 12.922 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.477 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.445
ainda continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.279 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 5.936 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.488 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 101 ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/09 –
BOLETIM Nº 172
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-09-boletim-no-172/September 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (03/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.265 casos positivos para COVID-19 (27 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.265 casos positivos, 2.092 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 170 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 129 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.129 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.711
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (71 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (14 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (11 positivos e 3 suspeitos). Já na enfermaria 1 criança está
internada com suspeita da doença. Na UTI nenhuma criança está internada. 12 pacientes de outros municípios
estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em
46,5%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 3 pessoas estão internadas na enfermaria, 2 com COVID-19 e 1 com suspeita da doença. Na UTI 1
pessoa está internada com COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.033 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.600 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.433
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.356 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.007 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.515 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 77 ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/09 –
BOLETIM Nº 173
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-09-boletim-no-173/September 4, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (04/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.292 casos positivos para COVID-19 (27 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.292 casos positivos, 2.121 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 170 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 129 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.165 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.790
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (79 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (14 positivos, 3 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (11 positivos e 1 negativo). Já na enfermaria 3 crianças
estão internadas, 1 com COVID-19, 1 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Na UTI nenhuma criança
está internada. 14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 4 pessoas estão internadas na enfermaria, 3 com COVID-19 e 1 com suspeita da doença. Na UTI 1
pessoa está internada com COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.098 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.699 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.399
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.471 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.086 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.532 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos positivos). 115 ainda aguardam o resultado.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/09 –
BOLETIM Nº 174
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-09-boletim-no-174/September 5, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (05/09) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.316 casos positivos para COVID-19 (24 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.316 casos positivos, 2.142 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 171 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 130 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.189 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.869
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (79 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (14 positivos, 3 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 10 pessoas (10 positivos). Já na enfermaria 3 crianças estão internadas,
1 com COVID-19, 1 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Na UTI nenhuma criança está internada.
11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,2%.
Neste momento São Carlos disponibiliza 28 leitos de UTI/SUS, sendo 18 na Santa Casa (14 adultos e 4 na ala
infantil) e 10 para adultos no Hospital Universitário (HU-UFSCar).
Na rede privada 2 pessoas estão internadas na enfermaria com COVID-19. Na UTI 1 pessoa está internada também
com resultado positivo para COVID-19. Esses números já estão contabilizados no total de internações.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.149 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 11.807 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.342
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.471 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.165 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.556 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COMUNICADO BOLETIM/COVID
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/comunicado-boletim-covid/September 5, 2020
O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos comunica que o Boletim da COVID-19 não será mais
enviado aos domingos, uma vez que os laboratórios não estão mais lançando resultados de exames nesse dia e
nem em feriados.
Excepcionalmente na próxima semana como temos o feriado de 7 de setembro na segunda-feira, os boletins serão
encaminhados de terça a sábado. Em caso de registro de óbitos enviaremos boletins extras.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/09 –
BOLETIM Nº 175
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-09-boletim-no-175/September 8, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (08/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.373 casos positivos para COVID-19 (57 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.373 casos positivos, 2.190 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 180 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 133 receberam alta hospitalar, 10 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.202 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.869
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (11 positivos, 9 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 14 pessoas (11 positivos e 4 suspeitos). Já na enfermaria nenhuma criança está internada.
Na UTI 1 criança está internada com suspeita da doença. 14 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.279 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.123 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.156
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.872 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.165 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.556 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 151 aguaram resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/09 –
BOLETIM Nº 176
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-09-boletim-no-176/September 9, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (09/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.424 casos positivos para COVID-19 (51 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 40 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.424 casos positivos, 2.241 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 180 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 134 receberam alta hospitalar, 9 estão
internadas e 37 positivos internados foram a óbito. 2.223 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 7.972
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (8 positivos, 2 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (11 positivos e 2 suspeitos). Já na enfermaria nenhuma
criança está internada. Na UTI 1 criança está internada com suspeita da doença. 11 pacientes de outros municípios
estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em
46,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.337 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.232 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.105
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 7.920 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.268 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.583 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 69 aguaram resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/09 –
BOLETIM Nº 177
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-09-boletim-no-177/September 10, 2020

SÃO CARLOS CONTABILIZA 41 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (10/09) mais uma morte por COVI-19 no
município, totalizando 41 óbitos.
Trata-se de um homem de 86 anos, de São Carlos, internado desde 07/09 com resultado positivo para COVID-19 e
que morreu nesta quinta-feira (10/09).
São Carlos contabiliza neste momento 2.478 casos positivos para COVID-19 (54 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 41 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.478 casos positivos, 2.288 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 187 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 135 receberam alta hospitalar, 14 estão
internadas e 38 positivos internados foram a óbito. 2.241 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.045
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 28 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (11 positivos e 3 negativos). Na UTI
adulto estão internadas 13 pessoas (12 positivos e 1 suspeito). Já na enfermaria nenhuma criança está internada.
Na UTI 1 criança está internada com suspeita da doença. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.424 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.329 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.095
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.000 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.340 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.591 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 69 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/09 –
BOLETIM Nº 178
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-09-boletim-no-178/September 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (11/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.505 casos positivos para COVID-19 (27 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 41 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.505 casos positivos, 2.315 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 187 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 136 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas e 38 positivos internados foram a óbito. 2.262 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.097
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria (10 positivos, 1 suspeito e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (12 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria nenhuma criança
está internada. Na UTI 1 criança está internada com resultado negativo para a doença. 10 pacientes de outros
municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 46,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.479 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.455 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.024
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.050 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.391 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.599 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 60 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/09 –
BOLETIM Nº 179
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-09-boletim-no-179/September 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (12/09) mais duas mortes por COVID-19,
totalizando 43 óbitos na cidade.
Morreram na noite da última sexta-feira (11/09) duas vítimas de COVID-19 em São Carlos: 1 homem de 63 anos
internado desde 5/9 e outro homem de 74 anos internado desde 19/08.
Já neste sábado (12/09) morreram duas pessoas de outros municípios que estavam internadas em hospitais de São
Carlos. Uma mulher de 36 anos, de
de Porto Ferreira, internada desde 28/8 na UTI e outra mulher, 39 anos, de Araraquara, internada desde 25/8. De
acordo com o Ministério da Saúde os óbitos serão contabilizados para os municípios de origem.
São Carlos contabiliza neste momento 2.525 casos positivos para COVID-19 (20 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.525 casos positivos, 2.335 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 187 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 136 receberam alta hospitalar, 11 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.278 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.149
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 22 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (11 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 7 pessoas (6 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria 1 criança está
internada com suspeita da doença. Na UTI nenhuma criança está internada. 7 pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.517 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.544 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 963 ainda
continuam em isolamento.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.051 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.442 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.609 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/09 –
BOLETIM Nº 180
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-09-boletim-no-180/September 14, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (14/09) os números da COVID-19 no
município.
Um homem de 80 anos, de Dourado, internado desde 11/09 em hospital de São Carlos, com diagnóstico de COVID19, morreu nesta segunda-feira (14/09). Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito será
contabilizado para Dourado.
São Carlos contabiliza neste momento 2.528 casos positivos para COVID-19 (03 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 mortes confirmadas. 71 óbitos já foram descartados.
Dos 2.528 casos positivos, 2.336 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 189 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 136 receberam alta hospitalar, 13 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.332 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.149
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 28 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (12 positivos, 2 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 10 pessoas (8 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria uma criança está
internada com suspeita da doença. Na UTI outra criança está internada com resultado negativo para COVID. 7
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.658 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.781 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 877 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.154 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.442 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.609 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 103 pessoas aguardam o resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/09 –
BOLETIM Nº 181
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-09-boletim-no-181/September 15, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (15/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.533 casos positivos para COVID-19 (5 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados, 2 suspeitos e 73 descartados.
O resultado de uma mulher de 62 anos, internada em 14/09 e que morreu nesta terça-feira (15/09) foi negativo para
COVID-19. Também morreu hoje um homem de 67 anos, internado em 14/09, porém com resultado negativo para a
doença.
A Vigilância ainda aguarda o resultado de exame de outras duas pessoas que morreram com suspeita da doença
nesta terça-feira (15/09): homem de 65 anos internado de 30/08 a 12/09 para tratamento de pneumonia e
reinternado em 13/09 e de outro homem de 54 anos, internado em 14/09.
Dos 2.533 casos positivos, 2.340 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 195 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 141 receberam alta hospitalar, 14 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.332 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.330
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (10 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (11 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria três crianças
estão internadas com suspeita da doença. Na UTI uma criança está internada com resultado negativo para COVID.
7 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.722 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 12.881 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 841 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.259 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.520 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.623 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 116 pessoas aguardam o resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/09 –
BOLETIM Nº 182
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-09-boletim-no-182/September 16, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (16/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.540 casos positivos para COVID-19 (7 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados, 2 suspeitos e 73 descartados.
A Vigilância ainda aguarda o resultado de exame de outras duas pessoas que morreram com suspeita da doença na
terça-feira (15/09): homem de 65 anos internado de 30/08 a 12/09 para tratamento de pneumonia e reinternado em
13/09 e de outro homem de 54 anos, internado em 14/09.
Dos 2.540 casos positivos, 2.341 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 196 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 145 receberam alta hospitalar, 11 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.347 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.425
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (6 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (11 positivos e 3 suspeitos). Na enfermaria 4 crianças estão
internadas com suspeita da doença. Na UTI uma criança está internada com resultado negativo para COVID. 9
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.797 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.005 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 792 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.282 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.610 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.622 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 50 pessoas aguardam o resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/09 –
BOLETIM Nº 183
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-09-boletim-no-183/September 17, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (17/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.577 casos positivos para COVID-19 (37 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados e 75 descartados.
O resultado dos exames das duas pessoas que morreram com suspeita da doença na terça-feira (15/09): homem de
65 anos e outro homem de 54 anos, foi negativo para COVID-19.
Dos 2.577 casos positivos, 2.377 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 197 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 145 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.361 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.483
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (8 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (13 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria 4 crianças estão
internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Na UTI nenhuma criança está internada.
11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.868 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.083 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 785 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.331 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.610 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.637 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 84 pessoas aguardam o resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/09 –
BOLETIM Nº 184
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-09-boletim-no-184/September 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (18/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.604 casos positivos para COVID-19 (27 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados e 75 descartados.
Uma outra instituição privada de longa permanência para idosos de São Carlos realizou a testagem para COVID-19.
Dos 10 idosos que frequentam o local, 7 estão com a doença, assim como 2 funcionários. A média de idade dos
idosos é 80 anos. Todas as medidas sanitárias do local foram reforçadas e os casos positivos isolados em
apartamentos separados. O médico da instituição particular está avaliando clinicamente o estado de cada idoso. Até
o fechamento desse Boletim nenhum idoso estava internado.
Dos 2.604 casos positivos, 2.404 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 197 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 146 receberam alta hospitalar, 11 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.383 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.483
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (7 positivos, 10 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (11 positivos, 2 suspeitos e 2 negativos). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, sendo 4 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.868 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.083 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 785 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de

garganta, coriza, falta de ar). 8.393 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.681 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.657 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 55 pessoas aguardam o resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/09 –
BOLETIM Nº 185
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-09-boletim-no-185/September 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (19/09) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.644 casos positivos para COVID-19 (40 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados e 75 descartados.
Dos 2.644 casos positivos, 2.442 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 199 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 147 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.399 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.537
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (9 positivos, 7 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (12 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 13.977 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.176 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 801 ainda
continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.407 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.733 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.674 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/09 –
BOLETIM Nº 186
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-09-boletim-no-186/September 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (21/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.660 casos positivos para COVID-19 (16 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados e 75 descartados.
Um homem de 48 anos, de Itápolis, internado em hospital de São Carlos desde 31/08, com resultado positivo para
COVID-19, morreu na noite do último domingo (20/09). Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde, o óbito
será contabilizado para a cidade de origem.
Dos 2.660 casos positivos, 2.456 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 201 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 147 receberam alta hospitalar, 14 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.409 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.568
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (10 positivos, 9 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 11 pessoas (10 positivos e 1 negativo). Na enfermaria 5 crianças estão
internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,2%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 14.795 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.495 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.300
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.547 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.761 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.681 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 105 pessoas aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/09 –
BOLETIM Nº 187
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-09-boletim-no-187/September 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (22/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.689 casos positivos para COVID-19 (29 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados e 75 descartados.
Dos 2.689 casos positivos, 2.484 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 202 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 150 receberam alta hospitalar, 12 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.418 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 8.655
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (6 positivos, 8 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (12 positivos, 3 suspeitas e 1 negativo). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada. Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 14.862 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.568 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.294
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.639 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.845 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.708 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 86 pessoas aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/09 –
BOLETIM Nº 188
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-09-boletim-no-188/September 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (23/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.788 casos positivos para COVID-19 (99 resultados positivos foram
divulgados hoje, sendo 35 resultados positivos no geral, 13 positivos dos servidores da educação que no último
sábado (19/09) passaram por teste rápido e agora confirmaram com o PCR o resultado, 51 resultados positivos da
primeira fase do Programa de Mapeamento “Testar para Cuidar” somente foram lançados hoje pelo E-SUS –
resultado de exames tipo ELISA, usados para detecção de anticorpos anti SARS-CoV), com 43 óbitos confirmados e
75 descartados.
Dos 2.788 casos positivos, 2.580 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 205 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 151 receberam alta hospitalar, 14 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.532 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.431
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (8 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (12 positivos, 4 suspeitas e 1 negativo). Na enfermaria 4
crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 14.937 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.662 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.275
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.751 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.917 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.741 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 93 pessoas aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/09 –
BOLETIM Nº 189
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-09-boletim-no-189/September 24, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (24/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.826 casos positivos para COVID-19 (38 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 43 óbitos confirmados e 75 descartados.
Dos 2.826 casos positivos, 2.615 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 212 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 155 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas e 40 positivos internados foram a óbito. 2.614 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.493
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (8 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (15 positivos, 1 suspeito). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas, todas com resultado negativo para a doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada. 7
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.161 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.754 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.407
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.823 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 6.978 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.754 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 91 pessoas estão aguardando resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/09 –
BOLETIM Nº 190
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-09-boletim-no-190-2/September 25, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA 44ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (25/09) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 44 óbitos até o momento.
Trata-se de uma mulher de 93 anos, internada desde 21/09, com resultado positivo para COVID-19. O óbito ocorreu
na noite da última quinta-feira (24/09).
Também morreu na quinta-feira (24/09), um homem de 56 anos, internado desde 18/09, porém o resultado foi
negativo para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 2.847 casos positivos para COVID-19 (21 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 44 óbitos confirmados e 76 descartados.
Dos 2.847 casos positivos, 2.631 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 213 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 155 receberam alta hospitalar, 17 estão
internadas e 41 positivos internados foram a óbito. 2.648 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.612
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (8 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (15 positivos e 3 suspeitos). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas, todas já com resultado negativo para a doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada. 7
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.276 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 13.854 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.422
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de

garganta, coriza, falta de ar). 8.978 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.094 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.764 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 120 pessoas estão aguardando resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/09 –
BOLETIM Nº 191
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-09-boletim-no-191/September 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (26/09) os números da COVID-19 no munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 2.867 casos positivos para COVID-19 (20 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 44 óbitos confirmados, 1 suspeito e 76 descartados.
Homem, 55 anos, que foi a óbito em via pública, com relato de sintomas gripais a alguns dias. Foi realizada a coleta
de exame PCR para COVID-19, porém resultado ainda está não disponível.
Dos 2.867 casos positivos, 2.648 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 216 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 155 receberam alta hospitalar, 20 estão
internadas e 41 positivos internados foram a óbito. 2.654 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.695
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (9 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (16 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas, todas já com resultado negativo para a doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada. 6
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.299 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.009 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.290
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 8.990 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.174 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.764 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 41 pessoas estão aguardando resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/09 –
BOLETIM Nº 192
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-09-boletim-no-192/September 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (28/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.872 casos positivos para COVID-19 (05 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 44 óbitos confirmados e 77 descartados.
O resultado do exame do homem de 55 anos que foi a óbito em via pública, com relato de sintomas gripais, foi
negativo para COVID-19.
Uma mulher de 47 anos, de Ibaté, internada desde 21/9 em hospital de São Carlos com resultado positivo para
COVID-19, morreu neste domingo (27/09). Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, o óbito será
contabilizado para a cidade de Ibaté.
Dos 2.872 casos positivos, 2.652 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 217 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 157 receberam alta hospitalar, 19 estão
internadas e 41 positivos internados foram a óbito. 2.667 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.703
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (9 positivos, 9 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (16 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria uma criança
permanece internada, porém com resultado negativo para a doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. Sete pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.435 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.193 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.242
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de

garganta, coriza, falta de ar). 9.065 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.179 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.777 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 109 pessoas estão aguardando resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/09 –
BOLETIM Nº 192
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-09-boletim-no-192/September 29, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (29/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.896 casos positivos para COVID-19 (24 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 44 óbitos confirmados e 77 descartados.
Dos 2.896 casos positivos, 2.674 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 219 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 158 receberam alta hospitalar, 20 estão
internadas e 41 positivos internados foram a óbito. 2.683 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.812
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (109 resultados negativos foram liberados nesta
terça-feira, dia 29)
Estão internadas neste momento 43 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (11 positivos, 6 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (16 positivos e 1 negativo). Na enfermaria 3 crianças estão
internadas, sendo 1 com suspeita e 2 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança
está internada no momento. Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.508 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.261 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.247
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.164 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.261 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.799 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 104 pessoas estão aguardando resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/09 –
BOLETIM Nº 193
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-09-boletim-no-193/September 30, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA 45 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (30/09) mais uma morte por COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.965 casos positivos para COVID-19 (69 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 45 óbitos confirmados e 79 descartados.
Trata-se de um homem de 99 anos, de São Carlos, com resultado positivo para COVID-19, internado desde 14/09 e
que morreu nesta quarta-feira (30/09).
Também morreu nesta quarta-feira (30/09) um homem de 71 anos, de Santa Lúcia, internado em hospital de São
Carlos desde 21/08 com resultado positivo para COVID-19. Como determina o Ministério da Saúde o óbito vai ser
contabilizado para o município de origem.
Dois outros óbitos ocorreram nesta quarta-feira (30/09), porém ambos com resultados negativos para COVID-19,
portanto são óbitos descartados. Trata-se de um homem de 85 anos, internado desde 24/09, e outro de 76 anos,
internado desde 29/09.
Dos 2.965 casos positivos, 2.741 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 221 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 158 receberam alta hospitalar, 20 estão
internadas e 42 positivos internados foram a óbito. 2.747 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.877
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (65 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (11 positivos, 4 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (16 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, sendo uma com suspeita da doença e uma com resultado negativo para COVID-19. Na
UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Sete pacientes de outros municípios estão internados
em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6%.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.699 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.378 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.321
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.224 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.324 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.843 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 57 pessoas estão aguardando resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/10 –
BOLETIM Nº 194
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-10-boletim-no-194-2/October 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (01/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.983 casos positivos para COVID-19 (18 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 45 óbitos confirmados e 79 descartados.
Dos 2.983 casos positivos, 2.759 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 221 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 158 receberam alta hospitalar, 20 estão
internadas e 42 positivos internados foram a óbito. 2.776 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.877
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (11 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (14 positivos, 2 suspeitos e 2 negativos). Na enfermaria 3
crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.765 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.495 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.270
ainda continuam em isolamento.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.283 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.360 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.853 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 70 pessoas estão aguardando resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/10 –
BOLETIM Nº 195
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-10-boletim-no-195-2/October 2, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (02/10) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 2.999 casos positivos para COVID-19 (16 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 45 óbitos confirmados e 79 descartados.
Dos 2.999 casos positivos, 2.775 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 221 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 161 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas e 42 positivos internados foram a óbito. 2.776 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.895
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (18 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (13 positivos, 6 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (12 positivos, 1 suspeito e 3 negativos). Na enfermaria 4
crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada no momento. 10 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.930 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.587 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.343
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.329 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.377 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.859 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 93 pessoas estão aguardando resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/10 –
BOLETIM Nº 196
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-10-boletim-no-196/October 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (03/10) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.056 casos positivos para COVID-19 (57 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 45 óbitos confirmados e 79 descartados.
Dos 3.056 casos positivos, 2.831 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 222 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 162 receberam alta hospitalar, 18 estão
internadas e 42 positivos internados foram a óbito. 2.816 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.944
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (12 positivos, 6 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (12 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 15.930 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.587 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.343
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.333 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.420 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.913 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos).
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/10 –
BOLETIM Nº 197
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-10-boletim-no-197/October 5, 2020

SÃO CARLOS CONTABILIZA 46 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (05/10) a 46ª morte COVID-19 no
município.
Trata-se de um homem de 91 anos com resultado positivo para COVID-19, de São Carlos, residente em instituição
particular de longa permanência para idosos. Ele foi internado em 30/09 na rede particular e morreu na noite deste
domingo (04/10).
São Carlos contabiliza neste momento 3.062 casos positivos para COVID-19 (06 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 46 óbitos confirmados e 79 descartados.
Dos 3.062 casos positivos, 2.834 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 162 receberam alta hospitalar, 20 estão
internadas e 43 positivos internados foram a óbito. 2.828 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 12.950
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 47 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (12 positivos, 4 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 22 pessoas (15 positivos, 4 suspeito e 3 negativos). Na enfermaria 6
crianças estão internadas, 1 com resultado positivo para COVID-19, 1 com suspeita da doença e 4 com resultados
negativos. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Oito pacientes de outros municípios
estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em
64,3%.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.072 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.872 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.200
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de

garganta, coriza, falta de ar). 9.435 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.425 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.915 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 95 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/10 –
BOLETIM Nº 198
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-10-boletim-no-198/October 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (06/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.085 casos positivos para COVID-19 (23 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 46 óbitos confirmados e 80 descartados.
Morreu na noite desta segunda-feira (05/10) uma mulher de 100 anos internada em 04/10, porém o resultado foi
negativo para COVID-19.
Dos 3.085 casos positivos, 2.857 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 166 receberam alta hospitalar, 16 estão
internadas e 43 positivos internados foram a óbito. 2.890 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.007
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (57 resultados foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (8 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (14 positivos, 3 suspeito e 2 negativos). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, todas com suspeita da doença. Na UTI pediátrica 1 criança está internada também com
suspeita de COVID-19. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,8% (17 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.122 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 14.984 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.138
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.501 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.457 tiveram resultado

negativo para COVID-19, 1.932 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 112 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/10 –
BOLETIM Nº 199
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-10-boletim-no-199/October 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (07/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.099 casos positivos para COVID-19 (14 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 46 óbitos confirmados e 80 descartados.
Dos 3.099 casos positivos, 2.869 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 227 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 166 receberam alta hospitalar, 21 estão
internadas e 43 positivos internados foram a óbito.
2.913 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.031 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (24 resultados foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (11 positivos, 5 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (15 positivos, 2 suspeito e 1 negativo). Na enfermaria 3
crianças estão internadas, uma com resultado positivo para a doença e duas com resultado negativo. Na UTI
pediátrica 1 criança está internada também com resultado negativo para COVID-19. Oito pacientes de outros
municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 57,2% (15 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.193 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.104 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.089
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (febre, acompanhada de um ou mais sintomas como tosse, dor de
garganta, coriza, falta de ar). 9.541 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que 7.477 tiveram resultado
negativo para COVID-19, 1.935 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão contabilizados no total
de casos). 129 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/10 –
BOLETIM Nº 200
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-10-boletim-no-200/October 8, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (08/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.128 casos positivos para COVID-19 (29 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 46 óbitos confirmados e 81 descartados.
O óbito descartado é de um homem de 89 anos internado desde 05/10 e que morreu na última quarta-feira (07/10),
porém com resultado negativo para COVID-19.
Dos 3.128 casos positivos, 2.896 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 229 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 166 receberam alta hospitalar, 23 estão
internadas e 43 positivos internados foram a óbito. 2.946 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.150
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (119 resultados foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 46 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (14 positivos, 6 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (15 positivos, 2 suspeito e 2 negativos). Na enfermaria 3
crianças estão internadas, uma com resultado positivo para a doença e duas com resultado negativo. Na UTI
pediátrica 1 criança está internada também com resultado negativo para COVID-19. Oito pacientes de outros
municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 60,8% (17 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.327 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.175 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.152
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos). 9.602 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que

7.593 tiveram resultado negativo para COVID-19, 1.955 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 54 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/10 –
BOLETIM Nº 201
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-10-boletim-no-201/October 9, 2020

SÃO CARLOS CONFIRMA 47ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (09/10) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 47 óbitos até o momento.
Trata-se de homem de 66 anos que morreu nesta sexta-feira (09/10). Ele estava internado desde 07/10 com
resultado positivo para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 3.150 casos positivos para COVID-19 (22 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 47 óbitos confirmados e 81 descartados.
Dos 3.150 casos positivos, 2.918 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 229 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 166 receberam alta hospitalar, 19 estão
internadas e 44 positivos internados foram a óbito. 2.988 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.175
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (25 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 43 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (13 positivos, 6 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (13 positivos, 2 suspeito e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, todas com resultado negativo. Na UTI pediátrica 1 criança está internada também com
resultado negativo para COVID-19. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.372 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.259 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.113
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou

coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos). 9.667 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que
7.615 tiveram resultado negativo para COVID-19, 1.971 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 81 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/10 –
BOLETIM Nº 202
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-10-boletim-no-202/October 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (10/10) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.185 casos positivos para COVID-19 (35 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 47 óbitos confirmados e 81 descartados.
Dos 3.185 casos positivos, 2.951 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 231 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 166 receberam alta hospitalar, 21 estão
internadas e 44 positivos internados foram a óbito. 3.018 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.209
casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (34 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (12 positivos, 4 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (10 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, todas com resultado negativo. Na UTI pediátrica 1 criança está internada também com
resultado negativo para COVID-19. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9% (12 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.390 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.414 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 976 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos). 9.667 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que
7.647 tiveram resultado negativo para COVID-19, 1.999 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 21 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/10 –
BOLETIM Nº 203
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-10-boletim-no-203/October 13, 2020

MORRE A 48ª VÍTIMA POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (13/10) mais uma morte por COVID-19 no
município. Totalizando 48 óbitos até esse momento.
Trata-se de um homem de 61 anos, internado em 10/10, com resultado positivo para COVID-19 e que morreu em
11/10.
O óbito de uma mulher de 55 anos, internada em 06/10 e que morreu nesta segunda-feira (12/10), foi descartado
para COVID-19 já que o exame foi negativo para a doença.
São Carlos contabiliza neste momento 3.223 casos positivos para COVID-19 (38 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 48 óbitos confirmados e 82 descartados.
Dos 3.223 casos positivos, 2.983 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 237 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 170 receberam alta hospitalar e 45 positivos
internados foram a óbito. 3.099 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.263 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (57 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (13 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (10 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 1
criança está internada, porém com resultado negativo para a doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada neste momento. Um paciente de outro município estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.532 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.682 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 850 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos). 9.860 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que
7.702 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.031 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 127 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/10 –
BOLETIM Nº 204
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/14-10-2020.jpeg/October 14, 2020

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/10 –
BOLETIM Nº 205
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-10-boletim-no-205/October 15, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (15/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.280 casos positivos para COVID-19 (44 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 48 óbitos confirmados e 82 descartados.
Dos 3.280 casos positivos, 3.038 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 239 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 171 receberam alta hospitalar e 45 positivos
internados foram a óbito. 3.127 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.423 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (123 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (13 positivos e 4 negativos). Na UTI
adulto estão internadas 14 pessoas (11 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas, 1 com suspeita da doença e outra com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada neste momento. Três pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.682 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.875 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 807 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos). 9.992 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que
7.859 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.078 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 55 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/10 –
BOLETIM Nº 206
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-10-boletim-no-206/October 16, 2020

SÃO CARLOS CONTABILIZA 49 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (16/10) a 49ª morte por COVID-19 no
município.
Trata-se de um homem de 65 anos, internado desde 25/09 e que morreu no último dia 12 de outubro, porém a
notificação do óbito confirmando COVID-19 somente foi repassada para a Vigilância Epidemiológica nesta sextafeira (16/10).
São Carlos contabiliza neste momento 3.292 casos positivos para COVID-19 (12 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 49 óbitos confirmados e 82 descartados.
Dos 3.292 casos positivos, 3.047 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 242 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 174 receberam alta hospitalar e 46 positivos
internados foram a óbito. 3.134 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.468 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (45 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (11 positivos, 3 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (12 positivos, 1 suspeito e 2 negativos). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada neste momento. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9% (12 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.752 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 15.953 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 799 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos). 10.052 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que
7.903 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.090 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 59 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/10 –
BOLETIM Nº 207
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-10-boletim-no-207/October 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (17/10) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.302 casos positivos para COVID-19 (10 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 49 óbitos confirmados e 83 descartados.
O óbito descartado é de um homem, de 30 anos, internado em 14/10, com resultado negativo para COVID-19 e que
morreu neste sábado (17/10).
Dos 3.302 casos positivos, 3.055 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 244 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 177 receberam alta hospitalar e 46 positivos
internados foram a óbito. 3.153 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.512 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (44 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (11 positivos, 5 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (11 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada neste
momento. Três pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 28,6% (8 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.776 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.046 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 730 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos).10.053 pessoas já realizaram coleta de exames, sendo que
7.946 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.100 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 07 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/10 –
BOLETIM Nº 208
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-10-boletim-no-208/October 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (19/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.304 casos positivos para COVID-19 (02 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 49 óbitos confirmados, 1 suspeito e 85 descartados.
O óbito suspeito é de um homem de 80 anos, internado desde 15/10 e que morreu neste domingo (18/10), porém a
Vigilância aguarda resultado do exame.
Outros dois óbitos foram descartados: mulher, 78 anos, internada em 30/09, com resultado negativo para COVID-19
e que morreu também neste domingo (18/10) e de outra mulher de 87 anos, internada em 18/10, com resultado
negativo para COVID-19 e que morreu nesta segunda-feira (19/10).
Uma mulher de 89 anos de Ribeirão Bonito, internada em hospital de São Carlos desde 17/10, com resultado
positivo para COVID-19, morreu neste domingo (18/10). De acordo com protocolo do Ministério da Saúde o óbito é
computado para a cidade de origem.
Dos 3.304 casos positivos, 3.055 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 247 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 182 receberam alta hospitalar e 46 positivos
internados foram a óbito. 3.201 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.517 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (05 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 31 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (9 positivos, 6 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (12 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria 1 criança está
internada com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada neste
momento. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,2% (9 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 16.888 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.184 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 704 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse ou
coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.163 pessoas já realizaram coleta de exames,
sendo que 7.951 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.102 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 110 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/10 –
BOLETIM Nº 209
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-10-boletim-no-209/October 20, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (20/10) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.337 casos positivos para COVID-19 (33 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 49 óbitos confirmados e 86 descartados.
O exame do homem de 80 anos, internado em 15/10 e que morreu no último domingo (18/10), foi negativo para
COVID-19.
Dos 3.337 casos positivos, 3.086 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 248 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 183 receberam alta hospitalar e 46 positivos
internados foram a óbito. 3.213 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.810 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (293 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (10 positivos, 8 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (11 positivos e 3 suspeitos). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada neste
momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,2% (9 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 17.348 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.257 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.091
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida – , calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.249 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.013 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.130 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 106 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/10 –
BOLETIM Nº 210
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-10-boletim-no-210/October 21, 2020

MAIS DUAS MORTES POR COVID-19 SÃO CONTABILIZADAS PARA SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (21/10) mais duas mortes por COVID-19
contabilizadas para o município, totalizando 51 óbitos até o momento.
Trata-se de um homem de 64 anos internado desde 12/09 e que morreu na última segunda-feira (19/10), porém o
hospital somente notificou a Vigilância Epidemiológica nesta quarta-feira (21/10) do óbito confirmado por COVID-19.
O outro óbito ocorreu na capital paulista. Trata-se de um homem de 76 anos com comorbidades que estava
internado em hospital particular de São Paulo, porém como o município de origem do paciente é São Carlos, o óbito
foi notificado e contabilizado para o nosso município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.351 casos positivos para COVID-19 (14 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 51 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.351 casos positivos, 3.094 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 254 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 187 receberam alta hospitalar e 48 positivos
internados foram a óbito. 3.223 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.837 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (27 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (8 positivos, 3 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (14 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria 3 crianças estão
internadas, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada neste momento. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9% (12 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 17.430 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.342 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.088
ainda continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.308 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.037 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.140 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 131 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/10 –
BOLETIM Nº 211
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-10-boletim-no-211/October 22, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (22/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.374 casos positivos para COVID-19 (23 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 51 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.374 casos positivos, 3.111 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 254 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 187 receberam alta hospitalar e 48 positivos
internados foram a óbito. 3.226 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.930 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (93 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (9 positivos, 3 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (13 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria 4 crianças estão
internadas, 1 com resultado positivo para COVID-19, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada neste momento. Três pacientes de outros municípios estão internados
em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9% (12
pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 17.508 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.421 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.087
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.347 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.128 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.162 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 57 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/10 –
BOLETIM Nº 212
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-10-boletim-no-212/October 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (23/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.399 casos positivos para COVID-19 (25 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 51 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.399 casos positivos, 3.140 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 256 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 188 receberam alta hospitalar e 48 positivos
internados foram a óbito. 3.226 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 13.986 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (56 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 31 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (8 positivos, 2 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (14 positivos). Na enfermaria 3 crianças estão internadas, 1
com resultado positivo para COVID-19 e 2 com resultado negativo. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada neste momento. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 17.596 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.501 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.095
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.430 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.181 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.176 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 73 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
O próximo boletim epidemiológico somente será emitido pela Vigilância na próxima segunda-feira (26/10) devido a
escala dos laboratórios. Em caso de óbito será enviado boletim extra.

BOLETIM EXTRA COVID-19
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19/October 25, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma que neste sábado (24/10) ocorreu mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 52 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 68 anos internado desde 15/10, e que morreu neste sábado (24) em hospital público de
São Carlos.
São Carlos continua, até este momento, com 3.399 casos positivos para COVID-19, uma vez que esse caso já
estava contabilizado desde quando o paciente foi internado e fez o exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/10 –
BOLETIM Nº 213
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-10-boletim-no-213/October 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (26/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.421 casos positivos para COVID-19 (22 resultados positivos foram
divulgados entre sábado e hoje), com 52 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.421 casos positivos, 3.162 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 256 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 192 receberam alta hospitalar e 49 positivos
internados foram a óbito. 3.272 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.068 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (82 resultados negativos foram divulgados entre sábado e hoje).
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria (7 positivos, 2 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (10 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria 4 crianças estão
internadas, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica 1 criança está
internada também com suspeita da doença. Sete pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9% (12 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 17.906 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.739 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.167
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.575 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.263 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.193 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 119 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/10 –
BOLETIM Nº 214
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-10-boletim-no-214/October 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (27/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.437 casos positivos para COVID-19 (16 resultados positivos foram
divulgados entre sábado e hoje), com 52 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.437 casos positivos, 3.172 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 262 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 196 receberam alta hospitalar e 49 positivos
internados foram a óbito. 3.276 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.157 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (89 resultados negativos foram divulgados entre sábado e hoje).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 17.984 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.798 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.186
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.654 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.350 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.208 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 96 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/10 –
BOLETIM Nº 215
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-10-boletim-no-215-2/October 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (28/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.480 casos positivos para COVID-19 (43 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 52 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.480 casos positivos, 3.215 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 262 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 197 receberam alta hospitalar e 49 positivos
internados foram a óbito. 3.296 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.219 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (62 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (6 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (14 positivos). Na enfermaria 4 crianças estão internadas, 1
com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica 1 criança está internada
também com suspeita da doença. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9% (12 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.071 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.865 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.206
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.734 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.411 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.251 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 72 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/10 –
BOLETIM Nº 216
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-10-boletim-no-216/October 29, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (29/10) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.521 casos positivos para COVID-19 (41 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 52 óbitos confirmados e 86 descartados.
Dos 3.521 casos positivos, 3.215 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 263 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 199 receberam alta hospitalar e 49 positivos
internados foram a óbito. 3.340 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.280 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (61 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (5 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (14 positivos). Na enfermaria 3 crianças estão internadas,
todas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica 1 criança está internada também com resultado
negativo para a doença. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5% (13 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.160 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 16.957 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.203
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.815 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.471 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.253 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 91 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/10 –
BOLETIM Nº 217
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-10-boletim-no-217/October 31, 2020

MORRE MAIS UMA VÍTIMA DA COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (30/10) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 53 óbitos.
Trata-se de homem, 77 anos, internado em 15/10, com resultado positivo para COVID-19 e óbito em 29/10.
Um óbito foi descartado. Trata-se de um homem, 95 anos, internado em 21/10, com resultado negativo para COVID19 e óbito em 29/10.
São Carlos contabiliza neste momento 3.551 casos positivos para COVID-19 (30 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 53 óbitos confirmados e 87 descartados.
Dos 3.551 casos positivos, 3.284 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 264 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 200 receberam alta hospitalar e 50 positivos
internados foram a óbito. 3.365 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.280 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus.
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (5 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 11 pessoas (11 positivos). Na enfermaria 5 crianças estão internadas, 3
com resultado negativo para COVID-19 e 2 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,2% (9 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.226 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 17.053 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.173
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.868 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 8.524 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.255 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 89 aguardam resultado de exame.
A partir desta sexta-feira (30/10) os resultados dos exames para COVID-19 poderão ser acessados pelo link
http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/10 –
BOLETIM Nº 218
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-10-boletim-no-218/October 31, 2020

MORRE OUTRA VÍTIMA DA COVID-19 EM SAO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (31/10) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 54 óbitos.
Trata-se de um homem de 73 anos, internado em 20/09, com resultado positivo para COVID-19 e óbito neste
sábado (31/10).
São Carlos contabiliza neste momento 3.585 casos positivos para COVID-19 (34 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 87 descartados.
Dos 3.585 casos positivos, 3.317 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 265 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 200 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.403 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.370 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (90 resultados negativos foram liberados neste sábado).
Estão internadas neste momento 30 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (6 positivos, 4 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (12 positivos). Na enfermaria 4 crianças estão internadas,
todas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento.
Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 35,8% (10 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.251 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 17.145 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.106
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.874 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.614 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.260 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos).

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo link
http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
O próximo Boletim Epidemiológico,em virtude das escalas dos laboratórios, somente será divulgado na terça-feira
(3/11).

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 3/11 –
BOLETIM Nº 219
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-3-11-boletim-no-219/November 3, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (3/11) os números da COVID-19 no município.
São Carlos permanece com 3.585 casos positivos para COVID-19, com 54 óbitos confirmados e 87 descartados.
Dos 3.585 casos positivos, 3.317 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 265 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 201 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.440 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.375 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (05 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 27 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (6 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 11 pessoas (11 positivos).
Na enfermaria 2 crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica
nenhuma criança está internada no momento. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 35,8% (10 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.348 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 17.438 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 910 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 10.901 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.616 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.260 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 25 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo link
http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
O próximo Boletim Epidemiológico,em virtude das escalas dos laboratórios, somente será divulgado na quinta -feira
(5/11).

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 5/11 –
BOLETIM Nº 220
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-5-11-boletim-no-220/November 5, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (5/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.624 casos positivos para COVID-19 (39 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 87 descartados.
Dos 3.624 casos positivos, 3.347 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 274 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 209 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.468 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.455 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (80 resultados negativos foram liberados hoje).
Um homem de 67 anos, de Ribeirão Bonito, internado desde 19/10 em hospital particular de São Carlos, com
resultado positivo para COVID-19, morreu nesta quinta-feira (5/11). Como determina protocolo do Ministério da
Saúde, o óbito será contabilizado para Ribeirão Bonito.
Estão internadas neste momento 29 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria (2 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (17 positivos). Na enfermaria 2 crianças estão internadas,
uma com suspeita da doença e uma com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança
está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,5% (13 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.792 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 17.676 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.116
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse

ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.087 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.689 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.263 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 145 aguardam resultado de exame.
Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 6/11 –
BOLETIM Nº 221
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-6-11-boletim-no-221/November 6, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (6/11) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.646 casos positivos para COVID-19 (22 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 87 descartados.
Dos 3.646 casos positivos, 3.368 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 275 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 209 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.513 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.552 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (97 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 31 pessoas, sendo 12 adultos na enfermaria (2 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (17 positivos e 1 negativo). Na enfermaria 1 criança está
internada com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento.
Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 18.939 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 17.775 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.164
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.187 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.783 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.283 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 121 aguardam resultado de exame.
Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo link
http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com

nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 9/11 –
BOLETIM Nº 222
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-9-11-boletim-no-222/November 9, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (9/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.709 casos positivos para COVID-19 (63 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 88 descartados.
Dos 3.709 casos positivos, 3.428 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 278 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 210 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.526 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.691 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (139 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria (3 positivos, 3 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (18 positivos e 3 suspeitos). Na enfermaria 1 criança está
internada com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento.
Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,8% (17 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 19.221 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.049 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.172
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.430 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 8.916 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.319 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 195 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/11 –
BOLETIM Nº 223
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-11-boletim-no-223/November 10, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (10/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.746 casos positivos para COVID-19 (37 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 89 descartados.
Dos 3.746 casos positivos, 3.464 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 279 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 213 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.590 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 14.816 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (125 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria (5 positivos, 6 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (14 positivos, 2 suspeitos, 1 negativo). Na enfermaria 3
crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica
nenhuma criança está internada no momento. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 19.574 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.136 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.438
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.570 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.039 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.331 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 200 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/11 –
BOLETIM Nº 224
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-11-boletim-no-224/November 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (11/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.786 casos positivos para COVID-19 (40 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 90 descartados.
Dos 3.786 casos positivos, 3.504 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 279 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 214 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.612 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.002 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (186 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (5 positivos, 4 suspeitos e 8
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (14 positivos). Na enfermaria 5 crianças estão internadas, 1
com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 19.708 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.271 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.437
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.689 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.225 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.358 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 106 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/11 –
BOLETIM Nº 225
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-11-boletim-no-225/November 12, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (12/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.811 casos positivos para COVID-19 (25 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 90 descartados.
Dos 3.811 casos positivos, 3.529 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 279 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 214 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.624 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.074 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (72 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (6 positivos, 4 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (14 positivos). Na enfermaria 5 crianças estão internadas
todos com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Seis
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 19.825 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.379 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.446
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.821 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 9.292 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.382 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 147 aguardam resultado de exame.
Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/11 –
BOLETIM Nº 226
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-11-boletim-no-226/November 13, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (13/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.839 casos positivos para COVID-19 (28 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 90 descartados.
Dos 3.839 casos positivos, 3.557 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 279 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 214 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.643 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.189 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (115 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria (6 positivos, 4 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (13 positivos). Na enfermaria 6 crianças estão internadas, 2
com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,14% (9 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 20.015 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.463 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.552
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 11.913 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.405 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.407 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 101 aguardam resultado de exame.
Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo link
http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/11 –
BOLETIM Nº 227
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-11-boletim-no-227/November 16, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Segunda-feira (16/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.856 casos positivos para COVID-19 (17 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 91 descartados.
Dos 3.856 casos positivos, 3.569 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 284 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 219 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.698 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.278 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (89 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (7 positivos, 5 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (11 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria 6 crianças estão
internadas(4 negativos e 2 suspeitos) para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no
momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,29(11 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 20.240pessoas desde
o dia 21 de março, sendo que 18.692 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.548 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.129 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.494 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.423 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 212 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/11 –
BOLETIM Nº 228
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-11-boletim-no-228/November 17, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Terça-feira (17/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.892 casos positivos para COVID-19 (36 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 91 descartados.
Dos 3.892 casos positivos, 3.602 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 287 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 220 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.706 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.403 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (125 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (9 positivos, 2 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (12 positivos e 1 suspeitos e 1 suspeito ). Na enfermaria 4
crianças estão internadas(3 negativos e 1 suspeitos) para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 33% (9 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 20.435 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.692 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.646
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.284 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.610 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.459 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 215 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/11 –
BOLETIM Nº 229
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-11-boletim-no-229/November 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Quarta-feira (18/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.937 casos positivos para COVID-19 (45 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 91 descartados.
Dos 3.937 casos positivos, 3.643 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 291 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 222 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.737 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.4486 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (83 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (5 positivos, 3 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (12 positivos).
Na enfermaria 5 crianças estão internadas(3 negativos e 2 suspeitos) para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 28,6 (8 pessoas estão internadas em leitos
de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 20.573 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 18.910 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.663
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.334 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.693 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.485 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 156 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/11 –
BOLETIM Nº 230
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-11-boletim-no-230/November 19, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Quinta-feira (19/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 3.980 casos positivos para COVID-19 (43 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 3.980 casos positivos, 3.686 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 291 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 223 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.769 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.623 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (137 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (9 positivos, 1 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (12 positivos).
Na enfermaria 7 crianças estão internadas(3 negativos e 4 suspeitos) para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 28,6 (8 pessoas estão internadas em leitos
de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 20.651 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 19.031 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.620
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.466 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.810 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.517 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 139 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/11 –
BOLETIM Nº 231
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-11-boletim-no-231/November 20, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Sexta-feira (20/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.008 casos positivos para COVID-19 (28 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 54 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.008 casos positivos, 3.713 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 292 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 223 receberam alta hospitalar e 51 positivos
internados foram a óbito. 3.806 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.691 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (68 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (8 positivos, 4 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 17 pessoas (13 positivos e 4 suspeito). Na enfermaria 6 crianças estão
internadas(5 negativos e 1 suspeitos) para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no
momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 43% (8 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 21.155 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 19.204 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 1.951
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.617 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 9.875 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.527 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 215 aguardam resultado de exame.

Os resultados dos exames para COVID-19 podem ser acessados pelo
link http://www.saocarlos.sp.gov.br/meuexame/. Para acessar o sistema o paciente deve preencher o cadastro com
nome completo, número do RG e data de nascimento.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

BOLETIM EXTRA COVID-19 (21/11/2020)
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-21-11-2020/November 21, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma que neste sábado (21/11) ocorreram mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando 56 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 62 anos internado desde 13/11, e que morreu neste sábado (21) em hospital público de
São Carlos, e uma mulher de 61 anos, internada na rede privada desde 09/11 também com resultado positivo para
Covid -19.
São Carlos continua, até este momento, com 4.008 casos positivos para COVID-19, uma vez que esses casos já
estavam contabilizados desde quando os pacientes foram internados e fez os exames.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/11 –
BOLETIM Nº 232
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-11-boletim-no-232/November 23, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (23/11) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.077 casos positivos para COVID-19 (69 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 56 óbitos confirmados, 1 suspeito e 92 descartados.
O óbito suspeito é de um homem de 48 anos, internado em 20/11 e com morte registrada em 21/11. A Vigilância
aguarda o resultado do exame.
Dos 4.077 casos positivos, 3.776 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 298 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 226 receberam alta hospitalar e 53 positivos
internados foram a óbito. 3.890 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 15.892 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (201 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (11 positivos, 9 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (11 positivos e 2 suspeitos). Na enfermaria 6 crianças estão
internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica 2
crianças estão internadas também com suspeita de COVID-19. Três pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50%
(14 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 21.579 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 19.553 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.026
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.820 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 10.073 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.569 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 178 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/11 –
BOLETIM Nº 233
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-11-boletim-no-233/November 24, 2020

CONFIRMADA 57ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (24/11) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 57 óbitos.
Trata-se de um homem de 48 anos, internado em 20/11 e com morte suspeita registrada em 21/11, com resultado
positivo de exame divulgado nesta terça-feira (24/11).
São Carlos contabiliza neste momento 4.120 casos positivos para COVID-19 (43 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 57 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.120 casos positivos, 3.819 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 298 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 226 receberam alta hospitalar e 54 positivos
internados foram a óbito. 3.932 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 16.013 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (121 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 46 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (11 positivos, 12 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (10 positivos e 4 suspeitos). Na enfermaria 5 crianças estão
internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica 1
criança está internada também com suspeita de COVID-19.
Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 43% (12 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 21.752 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 19.677 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.075
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse

ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 12.973 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 10.188 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.591 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 194 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/11 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-11-boletim-extra/November 25, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica que morreu no final da noite desta terça-feira (24/11) mais uma
vítima da COVID-19 no município. Essa é a 58ª vítima do novo coronavírus em São Carlos. Trata-se de um homem
de 76 anos internado desde 25/10 com resultado positivo para a doença.
Portanto neste momento São Carlos continua com 4.120 casos positivos para a doença, porém com mais um óbito,
o 58º, uma vez que esse paciente já constava da relação de positivados.
Outras informações serão repassadas no Boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica sempre no
início da noite.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/11 –
BOLETIM Nº 234
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-11-boletim-no-234/November 25, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (25/11) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 58 óbitos.
Trata-se de um homem de 75 anos internado desde 25/10 com resultado positivo para a doença e que morreu na
noite da última terça-feira (24/11).
São Carlos contabiliza neste momento 4.160 casos positivos para COVID-19 (40 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 58 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.160 casos positivos, 3.858 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 299 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 227 receberam alta hospitalar e 55 positivos
internados foram a óbito. 3.956 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 16.196 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (183 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (12 positivos, 7 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (9 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 22.340 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 19.843 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.497
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 13.208 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 10.366 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.628 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 214 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/11 –
BOLETIM Nº 235
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-11-boletim-no-235/November 26, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (26/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.199 casos positivos para COVID-19 (39 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 58 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.199 casos positivos, 3.891 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 305 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 228 receberam alta hospitalar e 55 positivos
internados foram a óbito. 3.977 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 16.307 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (111 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 45 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (15 positivos, 2 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (12 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI
pediátrica não tem nenhuma criança. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,4 (13 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 22.651 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 19.936 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.715
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 13.347 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 10.477 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.662 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 208 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/11 –
BOLETIM Nº 236
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-11-boletim-no-236/November 27, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (27/11) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.232 casos positivos para COVID-19 (33 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 58 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.232 casos positivos, 3.913 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 316 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 239 receberam alta hospitalar e 55 positivos
internados foram a óbito. 4.019 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 16.458 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (151 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (13 positivos, 5 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (13 positivos, 1 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 4
crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Na UTI
pediátrica não tem nenhuma criança. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 42,9 (12 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 14 pessoas.
Na rede particular 13 pessoas estão internadas na enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 22.776 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 20.045 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.731
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 13.457 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 10.626 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.684 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 147 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

BOLETIM EXTRA COVID-19 (28/11/2020)
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-28-11-2020-3/November 28, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (28/11) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 59 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 95 anos, de São Carlos, com resultado positivo para COVID-19, internado desde 20/11 e
que morreu neste sábado (28).
São Carlos continua, até este momento, com 4.232 casos positivos para COVID-19, uma vez que esse caso já
estavam contabilizados desde quando o paciente foi internado e fez os exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/11 –
BOLETIM Nº 237
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-11-boletim-no-237/November 30, 2020

CONFIRMADA 60ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (30/11) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 60 óbitos.
Trata-se de um homem de 76 anos, internado em 27/10 e óbito suspeito em 29/11. O exame foi divulgado nesta
segunda-feira com resultado positivo para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 4.300 casos positivos para COVID-19 (68 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 60 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.300 casos positivos, 3.970 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 327 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 252 receberam alta hospitalar e 57 positivos
internados foram a óbito. 4.075 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 16.698 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (230 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (10 positivos, 8 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (13 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 4
crianças estão internadas, todas com suspeita da doença. Na UTI pediátrica 1 criança está internada também com
suspeita da doença. Sete pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS).
Na enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 8 pessoas estão internadas na enfermaria e 3
na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 23.139 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 20.504 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.635
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 13.888 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 10.855 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.736 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 297 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/12 –
BOLETIM Nº 238
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-12-boletim-no-238/December 1, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (01/12) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.392 casos positivos para COVID-19 (92 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 60 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.392 casos positivos, 4.062 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 327 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 252 receberam alta hospitalar e 57 positivos
internados foram a óbito. 4.094 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 16.942 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (244 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (10 positivos, 4 suspeitos e 8
negativos). Na UTI adulto estão internadas 16 pessoas (14 positivos, 1 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas,1 com resultado negativo e 1 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica 1 criança está
internada também com suspeita da doença. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas estão internadas
em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 7 pessoas estão
internadas na enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 23.323 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 20.675 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.648
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 14.119 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 11.099 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.818 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 202 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/12 –
BOLETIM Nº 239
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-12-boletim-no-239/December 2, 2020

CONFIRMADA 61ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (02/12) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 61 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 87 anos, internada em 29/11 com resultado positivo para COVID-19 e óbito ocorrido
nesta quarta (02/12).
Uma mulher de 77 anos, da cidade de Dourado, internada em hospital de São Carlos desde 13/11 também morreu
nesta quarta (02/12). Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde o óbito será contabilizado para a cidade
de origem da paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 4.454 casos positivos para COVID-19 (62 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 61 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.454 casos positivos, 4.123 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 328 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 252 receberam alta hospitalar e 58 positivos
internados foram a óbito. 4.171 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.056 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (114 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (11 positivos, 6 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (13 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica 1 criança está internada com
suspeita da doença. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,4% (13 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas. Na rede particular 10 pessoas estão internadas na
enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 23.461 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 20.871 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.590
ainda continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 14.119 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 11.213 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.849 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 280 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/12 –
BOLETIM Nº 240
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-12-boletim-no-240/December 3, 2020

CONFIRMADA MAIS UMA MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (03/12) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 62 óbitos.
Trata-se de um homem de 79 anos, internado em 21/11 com resultado positivo para COVID-19 que morreu nesta
quarta-feira (03/12).
São Carlos contabiliza neste momento 4.516 casos positivos para COVID-19 (62 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 62 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.516 casos positivos, 4.185 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 3 óbitos sem
internação, 328 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 255 receberam alta hospitalar e 59 positivos
internados foram a óbito. 4.198 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.207 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (151 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (10 positivos, 4 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (9 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 3
crianças estão internadas ,2 com resultado negativo e 1 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica 1 criança está
internada também com suspeita da doença. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 35,7% (10 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas. Na rede particular 10 pessoas
estão internadas na enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 23.632 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 21.046 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.586
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 14.423 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 11.362 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.880 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 181 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/12 –
BOLETIM Nº 241
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-12-boletim-no-241/December 4, 2020

CONFIRMADA MAIS DUAS MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (04/12) mais duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 64 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 89 anos, internada em 21/11, com resultado positivo para COVID-19 e que morreu na
noite desta quinta-feira (03/12). Também foi registrado o óbito de uma mulher de 94 anos que deu entrada nesta
quinta (03/12) na urgência e emergência já com parada cardiorrespiratória, realizado exame, o resultado foi positivo
para o novo coronavírus.
São Carlos contabiliza neste momento 4.564 casos positivos para COVID-19 (48 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 64 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.564 casos positivos, 4.232 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 328 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 255 receberam alta hospitalar e 60 positivos
internados foram a óbito. 4.262 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.329 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (122 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (10 positivos, 9 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 11 pessoas (8 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 5
crianças estão internadas, 3 com resultado negativo e 2 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica 1 criança está
internada com resultado negativo para COVID-19. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 32,1% (9 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 10 pessoas
estão internadas na enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 23.772 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 21.198 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.574
ainda continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 14.585 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 11.484 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.906 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 195 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/12 –
BOLETIM Nº 242
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-12-boletim-no-242/December 7, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (07/12) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.625 casos positivos para COVID-19 (61 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 64 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.625 casos positivos, 4.293 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 328 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 255 receberam alta hospitalar e 60 positivos
internados foram a óbito. 4.398 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.497 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (168 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 43 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (11 positivos, 3 suspeitos e 10
negativos). Na UTI adulto estão internadas 14 pessoas (10 positivos e 4 suspeitos). Na enfermaria 5 crianças estão
internadas, 3 com resultado negativo e 2 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 20 pessoas. Na rede particular 9 pessoas estão internadas na
enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 24.868 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 21.892 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.976
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 14.838 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 11.650 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.938 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 250 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/12 –
BOLETIM Nº 243
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-12-boletim-no-243/December 8, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (08/12) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 4.727 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje referentes aos exames realizados no sábado (5/12), no domingo (6/12) e nesta segunda-feira, dia 7
de dezembro), com 64 óbitos confirmados e 92 descartados.
Dos 4.727 casos positivos, 4.392 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 331 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 258 receberam alta hospitalar e 60 positivos
internados foram a óbito. 4.448 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.653 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (156 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (8 positivos, 4 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (11 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Na enfermaria 6
crianças estão internadas, 4 com resultado negativo e 2 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada no momento. Sete pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3% (11 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 6 pessoas estão internadas
na enfermaria e 2 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 25.204 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 22.116 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 3.088
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 15.022 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 11.806 tiveram resultado negativo para COVID-19, 2.992 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 224 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/12 –
BOLETIM Nº 244
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-12-boletim-no-244/December 9, 2020

CONFIRMADA MAIS DUAS MORTES POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (09/12) mais duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 66 óbitos.
Trata se de um homem de 81 anos, internado desde de 24/11 com resultado positivo para COVID-19 e que morreu
nesta quarta (09/12). Também morreu hoje (09/12) um homem de 80 anos internado desde 26/11 com resultado
positivo para o novo coronavírus.
Outros 2 óbitos foram registrados nesta quarta-feira (09/12), porém com resultado negativo para COVID-19, portanto
descartados. Trata-se de dois homens, um de 87 anos internado desde 28/11 e outro de 46 anos internado desde
05/12.
São Carlos contabiliza neste momento 4.808 casos positivos para COVID-19 (81 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 66 óbitos confirmados e 94 descartados.
Dos 4.808 casos positivos, 4.471 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 333 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 258 receberam alta hospitalar e 62 positivos
internados foram a óbito. 4.489 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.809 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (156 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria (8 positivos, 3 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 13 pessoas (11 positivos e 2 negativos). Na enfermaria 6 crianças estão
internadas, 4 com resultado negativo e 2 com suspeita da doença.
Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Sete pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 43%
(12 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas. Na rede
particular 6 pessoas estão internadas na enfermaria e 1 na UTI.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 25.204 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 22.116 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 3.088
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 15.161 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 11.957 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.039 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 165 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/12 –
BOLETIM Nº 245
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-12-boletim-no-245/December 10, 2020

CONFIRMADA A 67ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (10/12) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 67 óbitos.
Trata se de um homem de 88 anos, internado desde 22/11 com resultado positivo para COVID-19 e que morreu
nesta quinta-feira (10/12).
São Carlos contabiliza neste momento 4.865 casos positivos para COVID-19 (57 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 94 descartados.
Dos 4.865 casos positivos, 4.525 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 336 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 258 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.525 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 17.902 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (93 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (9 positivos, 7 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 12 pessoas (11 positivos e 1 suspeito). Na enfermaria 3 crianças estão
internadas, 1 com resultado negativo e 2 com suspeita da doença.
Na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 39,3%
(11 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 14 pessoas. Na rede
particular 8 pessoas estão internadas na enfermaria e 1 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 25.513 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 22.691 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.822
ainda continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 15.302 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 12.048 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.092 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 162 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/12 –
BOLETIM Nº 246
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-12-boletim-no-246/December 11, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (11/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 4.919 casos positivos para COVID-19 (54 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 94 descartados.
Dos 4.919 casos positivos, 4.572 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 343 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 262 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.563 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 18.038 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (136 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 38 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (11 positivos, 7 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 15 pessoas (13 positivos 1 negativo e 1 suspeito). Na enfermaria 3
crianças estão internadas, 1 com resultado negativo e 2 com suspeita da doença. Na UTI pediátrica nenhuma
criança está internada no momento. Sete pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 43% (12 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas. Na rede particular 8 pessoas estão internadas
na enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 25.667 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 22.932 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 2.735
ainda continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 15.505 pessoas já realizaram coleta de

exames, sendo que 12.181 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.136 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 188 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/12 –
BOLETIM Nº 247
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-12-boletim-no-247/December 14, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (14/12) os números da COVID-19
no munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.002 casos positivos para COVID-19 (83 Resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 95 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 94 anos, internada desde 13/12, com resultado negativo para COVID-19 e
que morreu nesta segunda-feira (14/12).
Dos 5.002 casos positivos, 4.653 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 345 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 267 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.631 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 18.250 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (212 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (7 positivos, 11 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (15 positivos, 5 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 3
crianças estão internadas, todas com resultado negativo para a doença. Na UTI pediátrica nenhuma criança está
internada no momento. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 6 pessoas estão internadas na
enfermaria e 6 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 25.979 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 23.554 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.425 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse

ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 15.849 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 12.387 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.211 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 251 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/12 –
BOLETIM Nº 248
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-12-boletim-no-248/December 15, 2020

Dez pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (15/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.088 casos positivos para COVID-19 (86 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 97 descartados.
Dois óbitos foram descartados nesta terça-feira (15/12). Trata-se de um homem de 77 anos, internado desde 09/12,
com resultado negativo para COVID -19 e outro de 83 anos, internado desde 14/09, também com resultado negativo
para a doença.
Dos 5.088 casos positivos, 4.733 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 351 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 272 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.792 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 18.388 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (138 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (8 positivos, 3 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (16 positivos, 1 suspeito e 2 negativos). Na enfermaria 4
crianças estão internadas, 3 com resultado negativo para COVID-19 e uma com suspeita da doença. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada no momento. 10 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas. Na rede particular 8
pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 26.799 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 23.786 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 3.013
ainda continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 15.948 pessoas já realizaram coleta de
exames, sendo que 12.523 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.248 apresentaram resultado positivo
(esses resultados já estão contabilizados no total de casos). 177 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/12 –
BOLETIM Nº 249
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-12-boletim-no-249/December 16, 2020

Treze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, 7 em leitos de UTI/SUS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (16/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.141 casos positivos para COVID-19 (53 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 98 descartados.
Um óbito foi descartado nesta quarta-feira (16/12). Trata-se de um homem de 51 anos, internado desde 14/12, com
resultado negativo para COVID -19.
Dos 5.141 casos positivos, 4.779 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 358 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 279 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.829 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 18.538 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (150 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 39 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria (9 positivos, 2 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (17 positivos, 2 suspeitos e 2 negativos). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, 1 com resultado negativo para COVID-19 e uma com suspeita da doença. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada no momento. TREZE pacientes de outros municípios estão internados
em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15
pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, sendo 7 de outros municípios). Na enfermaria/SUS estão
internadas 12 pessoas. Na rede particular 4 pessoas estão internadas na enfermaria e 6 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 26.977 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 24.033 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.944 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 16.119 pessoas já realizaram coleta de
exames, 12.670 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.283 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 166 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/12 –
BOLETIM Nº 250
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-12-boletim-no-250/December 17, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (17/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.227 casos positivos para COVID-19 (86 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 99 descartados.
Um óbito foi descartado nesta quinta-feira (17/12). Trata-se de um homem de 80 anos, internado desde 14/12 em
leito SUS, com resultado negativo para COVID-19.
Dos 5.227 casos positivos, 4.864 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 359 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 279 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.937 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 18.692 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (154 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria (8 positivos, 3 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 22 pessoas (17 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas, 1 com resultado negativo para COVID-19 e uma com suspeita da doença. Na UTI
pediátrica nenhuma criança está internada no momento. DOZE pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS, sendo 6 de outros municípios). Na enfermaria/SUS estão internadas 19
pessoas. Na rede particular 1 pessoa está internada na enfermaria e 7 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 27.159 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 24.256 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.903 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 16.349 pessoas já realizaram coleta de

exames, 12.821 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.326 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 202 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/12 –
BOLETIM Nº 251
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-12-boletim-no-251/December 18, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (18/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.310 casos positivos para COVID-19 (83 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 99 descartados.
Um óbito foi confirmado nesta sexta-feira (18/12). Trata-se de um homem de 78 anos, da cidade de Descalvado,
internado desde 24/11 em hospital privado de São Carlos. De acordo com protocolo do Ministério da Saúde o óbito
é contabilizado para a cidade de origem do paciente.
Dos 5.310 casos positivos, 4.946 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 360 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 280 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.960 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 18.852 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (160 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 43 pessoas, sendo 20 adultos na enfermaria (10 positivos, 6 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 20 pessoas (16 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Na enfermaria 2
crianças estão internadas com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica uma criança está internada
com suspeita da doença. DEZ pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS, sendo 6 de outros municípios). Na enfermaria/SUS estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 5
pessoas estão internadas na enfermaria e 6 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 27.302 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 24.445 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.857 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 16.549 pessoas já realizaram coleta de
exames, 12.980 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.369 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 200 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/12 –
BOLETIM Nº 252
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-12-boletim-no-252/December 21, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (21/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.412 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 67 óbitos confirmados e 100 descartados.
Um óbito foi confirmado no sábado (19/12). Trata-se de uma mulher de 95 anos, internado desde 18/12, com
resultado negativo para Covid-19.
Um óbito confirmado de paciente na sexta feira (18/12). Trata-se de um homem, 81 anos, internado em leito publico
desde dia 27/11 com resultado positivo para doença, residente na cidade de Dourado onde será contabilizado como
orienta o protocolo.
Dos 5.412 casos positivos, 4.946 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 365 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 282 receberam alta hospitalar e 63 positivos
internados foram a óbito. 4.960 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 19.019 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (167 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 47 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (12 positivos, 7 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 22 pessoas (14 positivos, 8 suspeitos ). Na enfermaria 2 crianças estão
internadas com suspeita para COVID-19 . Na UTI pediátrica uma criança está internada com suspeita da doença no
momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 57,1 (16 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na
enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas. Na rede particular 6 pessoa está internada na enfermaria e 7 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 27.668 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 25.061 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.607 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 16.968 pessoas já realizaram coleta de
exames, 13.145 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.413 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 410 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/12 –
BOLETIM Nº 253
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-12-boletim-no-253/December 22, 2020

CONFIRMADA 68 º MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS.
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Terça-feira (22/12) os números da COVID-19 no
munícipio.
Trata-se de um homem de 59 anos, internado em hospital PRIVADO em 12/12, com resultado positivo para Covid19, e foi a óbito hoje.
São Carlos contabiliza neste momento 5.561 casos positivos para COVID-19 (149 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 68 óbitos confirmados e 100 descartados.
Dos 5.561 casos positivos, 5.188 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 369 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 285 receberam alta hospitalar e 64 positivos
internados foram a óbito. 5.175 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 19.238 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (219 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 45 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (12 positivos, 3 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (14 positivos, 3 suspeitos e 2 negativos). Na enfermaria
pediátrica 5 crianças estão internadas, 3 com suspeita para COVID-19 e 2 com resultado negativo para doença . Na
UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Seis pacientes de outros municípios estão internados
em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 3
pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 28.434 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 25.226 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.208 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos

seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 17.140 pessoas já realizaram coleta de
exames, 13.408 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.499 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 233 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/12 –
BOLETIM Nº 254
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-12-boletim-no-254/December 23, 2020

CONFIRMADA MAIS UMA MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (23/12) a 69ª morte por COVID-19 no
munícipio.
Trata-se de um homem de 76 anos, internado desde 16/12 com resultado positivo para COVID-19 e que morreu
nesta quarta (23/12).
São Carlos contabiliza neste momento 5.630 casos positivos para COVID-19 (69 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 69 óbitos confirmados, 1 suspeito e 100 descartados.
O óbito suspeito é de uma mulher de 94 anos, internada nesta terça (22/12) e que também morreu nesta quarta
(23/12). A Vigilância ainda aguarda o resultado do exame.
Dos 5.630 casos positivos, 5.254 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 372 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 285 receberam alta hospitalar e 65 positivos
internados foram a óbito. 5.236 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 19.408 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (170 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 47 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (12 positivos, 5 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 22 pessoas (16 positivos, 3 suspeitos e 3 negativos). Na enfermaria
pediátrica 4 crianças estão internadas, 3 com suspeita para COVID-19 e 1 com resultado negativo para doença. Na
UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. Oito pacientes de outros municípios estão internados
em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,7% (17
pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede
particular 6 pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 28.573 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 25.477 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.096 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 17.324 pessoas já realizaram coleta de
exames, 13.578 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.546 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 200 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
Em virtude da escala dos laboratórios que prestam serviços para o município, o próximo boletim epidemiológico será
enviado no sábado (26/12). Em caso de óbito enviaremos boletim extra.

BOLETIM EXTRA COVID-19 SÃO CARLOS –
24/12/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-sao-carlos-24-12-2020/December 24, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma que nesta quinta-feira (24/12) ocorreu mais um óbito por
COVID-19 no munícipio, totalizando, até agora, 70 mortes.
Trata-se de um homem de 68 anos, internado em hospital público desde 04/12 com resultado positivo para COVID19 e que morreu nesta quinta-feira (24/12).
Como o caso já constava na lista de infectados pelo novo coronavírus, o município permanece neste momento com
5.630 casos positivos para COVID-19, porém agora com 70 óbitos confirmados, 1 suspeito e 100 descartados.
Em virtude da escala dos laboratórios que prestam serviços para o município, o próximo boletim epidemiológico
completo será emitido no sábado (26/12). Em caso de óbito enviaremos boletim extra.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 2./12 –
BOLETIM Nº 255
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/255_boletim_26122020.png December 26, 2020

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/12 –
BOLETIM Nº 256
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-12-boletim-no-256/December 28, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda feira (29/12) os números da COVID-19
no munícipio.
São Carlos contabiliza neste momento 5.840 casos positivos para COVID-19 (58 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 72 óbitos confirmados e 102 descartados.
1 óbito descartado trata se de um homem de 96 anos internado em hospital público desde 27/12 e resultado
divulgado na data de hoje.
Dos 5.840 casos positivos, 5.452 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 384 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 292 receberam alta hospitalar e 68 positivos
internados foram a óbito. 5.426 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 19.950 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (150 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (18 positivos, 3 suspeitos e 1
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (15 positivos, 4 suspeitos e 2 negativo). Na enfermaria
pediátrica 1 criança esta internada, com resultado negativo para COVID-19. Na UTI pediátrica nenhuma criança
está internada no momento. ONZE pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas estão internadas em
leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas. Na rede particular 7 pessoas estão internadas
na enfermaria e 6 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 29.018 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 26.621 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.397 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 17.858 pessoas já realizaram coleta de
exames, 13.916 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.645 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 318 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/12 –
BOLETIM Nº 257
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-12-boletim-no-257/December 29, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (29/12) mais duas mortes por COVID19 no município.
Trata-se de um homem de 91 anos que frequentava uma instituição particular de longa permanência para idosos,
internado desde 27/12 em hospital particular e que morreu nesta terça-feira (29/12).
Todos os demais idosos da clínica particular, 15 no total, não apresentam sintomas, porém a Vigilância
Epidemiológica já coletou amostras para a realização de exames do tipo PCR de todos os institucionalizados
residentes e dos funcionários do local. Todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos pela instituição.
Também morreu nesta terça-feira (29/12) um homem de 65 anos, internado em hospital público em 21/12, com
resultado positivo para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 5.916 casos positivos para COVID-19 (76 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 74 óbitos confirmados e 102 descartados.
Dos 5.916 casos positivos, 5.506 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 389 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 297 receberam alta hospitalar e 70 positivos
internados foram a óbito. 5.573 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 20.107 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (157 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (16 positivos, 6 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 20 pessoas (15 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Na pediatria
nenhuma criança está internada no momento. TREZE pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 43% (12 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas. Na rede particular 8 pessoas
estão internadas na enfermaria e 8 na UTI.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 29.746 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 26.864 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.882 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 18.113 pessoas já realizaram coleta de
exames, 14.073 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.710 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 330 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/12 –
BOLETIM Nº 258
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-12-boletim-no-258/December 30, 2020

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (30/12) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 6.021 casos positivos para COVID-19 (105 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 74 óbitos confirmados e 102 descartados.
Um óbito suspeito trata-se de uma mulher de 84 anos, internada em 29/12 com óbito hoje, foi coletado exame para
covid-19 e aguardando resultado.
Dos 6.021 casos positivos, 5.627 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 390 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 298 receberam alta hospitalar e 70 positivos
internados foram a óbito. 5.687 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 20.231 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (126 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (13 positivos, 5 suspeitos e 1
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (17 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Na pediatria
nenhuma criança está internada no momento. DOZE pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas. Na rede particular 6 pessoas
estão internadas na enfermaria e 7 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 30.014 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 27.075 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.939 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 18.269 pessoas já realizaram coleta de

exames, 14.199 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.767 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 303 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
Em virtude da escala dos laboratórios que prestam serviços para o município, o próximo boletim epidemiológico será
enviado no sábado (02/01/2021). Em caso de óbito enviaremos boletim extra.

BOLETIM EXTRA COVID-19 – SÃO CARLOS –
31/12/2020
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-sao-carlos-31-12-2020/December 31, 2020
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que foram liberados os exames, do tipo PCR, de idosos e
funcionários de uma Instituição Privada de Longa Permanência, que na última terça-feira (29/12) confirmou a morte
por COVID-19 de um homem de 91 anos residente no local.
A Vigilância Epidemiológica realizou os testes nos demais institucionalizados residentes e nos funcionários da
clínica. Dos 15 exames realizados em idosos, 9 testaram positivo para COVID-19, sendo que 1 morreu em 29/12 e 6
testaram negativo para o novo coronavírus. Já entre os funcionários 3 testaram positivo e 12 negativo para a
doença.
No momento todos estão assintomáticos e sendo acompanhados por médico particular da clínica. Os funcionários
foram afastados e cumprem isolamento domiciliar.
A Vigilância Sanitária esteve nesta quinta-feira (31/12) na instituição e todas as medidas sanitárias estão sendo
adotadas .
São Carlos contabiliza neste momento 6.032 casos positivos para COVID-19, com 74 óbitos confirmados e 102
descartados.
O óbito de uma mulher de 84 anos, ocorrido em 30/12, foi descartado para a COVID-19 já que o resultado do exame
foi negativo para a doença.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/01/2021 –
BOLETIM Nº 259/ ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-01-2021-boletim-no-259-ano-2/January 2,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa neste sábado (02/01/21) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 6.179 casos positivos para COVID-19 (147 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 74 óbitos confirmados e 103 descartados.
Dos 6.179 casos positivos, 5.786 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 390 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 304 receberam alta hospitalar e 70 positivos
internados foram a óbito. 5.838 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
20.446 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (215 resultados negativos foram divulgados
hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria (7 positivos, 6 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (15 positivos e 3 suspeitos). Neste momento nenhuma
criança está internada na enfermaria bem como na UTI. Dez pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 46,4% (13 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 9 pessoas. Na rede particular 6
pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 30.268 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 27.781 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.487 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 18.468 pessoas já realizaram coleta de
exames, 14.412 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.855 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 201 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/01/2021 –
BOLETIM Nº 260/ ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-01-2021-boletim-no-260-ano-2/January 4,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (04/01/21) mais uma morte por COVID-19
no município.
Trata-se de uma mulher de 68 anos, internada desde 19/12/2020 em hospital de Santos, com resultado positivo
para COVID-19 e óbito em 24/12/2020, porém somente hoje a Vigilância Epidemiológica foi informada dessa morte.
Já quanto ao surto de COVID-19 em instituição de longa permanência para idosos, informamos que uma idosa de
85 anos, com resultado positivo para doença precisou ser internada em 02/01/2021, além disso, outra idosa, com
resultado negativo para COVID-19, passou a apresentar hoje sintomas da doença e novo exame foi coletado.
São Carlos contabiliza neste momento 6.225 casos positivos para COVID-19 (46 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 75 óbitos confirmados e 103 descartados.
Dos 6.225 casos positivos, 5.823 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 398 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 306 receberam alta hospitalar e 71 positivos
internados foram a óbito. 5.890 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 20.562 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (116 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 43 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria (14 positivos, 9 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (16 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Neste momento
nenhuma criança está internada na enfermaria e nem na UTI. 14 pacientes de outros municípios estão internados
em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15
pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 11 pessoas. Na rede
particular 13 pessoas estão internadas na enfermaria e 4 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 30.618 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 28.222 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.396 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 18.825 pessoas já realizaram coleta de
exames, 14.528 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.901 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 396 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/01/2021 –
BOLETIM Nº 261/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-01-2021-boletim-no-261-ano-2/January 6,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (05/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 76 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 76 anos, internada desde 13/12/2020 em hospital privado, com resultado positivo para
COVID-19 e óbito nesta terça-feira (05/12).
São Carlos contabiliza neste momento 6.315 casos positivos para COVID-19 (90 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 76 óbitos confirmados e 103 descartados.
Dos 6.315 casos positivos, 5.912 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 399 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 308 receberam alta hospitalar e 72 positivos
internados foram a óbito. 5.986 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 20.700 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (138 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 40 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (13 positivos, 5 suspeitos e 4
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (16 positivos e 2 suspeitos). Neste momento nenhuma
criança está internada na enfermaria e nem na UTI. 14 pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas. Na rede particular 9 pessoas
estão internadas na enfermaria e 3 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 30.872 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 28.451 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.421 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 19.021 pessoas já realizaram coleta de
exames, 14.665 tiveram resultado negativo para COVID-19, 3.982 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 374 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/01/2021 –
BOLETIM Nº 262/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-01-2021-boletim-no-262-ano-2/January 6,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (06/01/21) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 6.423 casos positivos para COVID-19 (108 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 76 óbitos confirmados e 103 descartados.
Dos 6.423 casos positivos, 6.019 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 400 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 309 receberam alta hospitalar e 72 positivos
internados foram a óbito. 6.045 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 20.876 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (176 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, sendo 19 adultos na enfermaria (13 positivos, 4 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (19 positivos e 2 suspeitos). Neste momento uma criança
está internada na enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI
pediátrica.13 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 57,2% (16 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na
enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas. Na rede particular 7 pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na
UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 31.515 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 28.674 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.841 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 19.285 pessoas já realizaram coleta de
exames, 14.856 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.013 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 416 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/01/2021 –
BOLETIM Nº 263/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-01-2021-boletim-no-263-ano-2/January 7,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (07/01/21) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 6.510 casos positivos para COVID-19 (87 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 76 óbitos confirmados e 104 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 60 anos e foi registrado nesta quinta-feira (07/01), ela estava internada
desde 01/01 em hospital público, com resultado negativo para a doença.
Um óbito positivo foi registrado também nesta quinta (07/01), porém de uma paciente residente na cidade de
Itirapina. Trata se de uma mulher de 55 anos com resultado positivo para a doença. Como determina o protocolo do
Ministério da Saúde o óbito é contabilizado para a cidade de origem do paciente.
Dos 6.510 casos positivos, 6.100 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 406 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 309 receberam alta hospitalar e 72 positivos
internados foram a óbito. 6.121 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 21.032 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (156 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 48 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (18 positivos, 9 suspeitos e 1
negativos). Na UTI adulto estão internadas 19 pessoas (18 positivos e 1 negativo). Neste momento uma criança
está internada na enfermaria com suspeita da doença e nenhuma está internada na UTI. 13 pacientes de outros
municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS
está hoje em 53,3% (15 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 16
pessoas. Na rede particular 13 pessoas estão internadas na enfermaria e 4 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 31.788 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 28.859 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.929 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse

ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 19.528 pessoas já realizaram coleta de
exames, 15.012 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.066 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 450 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/01/2021 –
BOLETIM Nº 264/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-01-2021-boletim-no-264-ano-2/January 8,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (08/01/21) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 6.574 casos positivos para COVID-19 (64 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 76 óbitos confirmados e 104 descartados.
Dos 6.574 casos positivos, 6.159 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 411 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 314 receberam alta hospitalar e 72 positivos
internados foram a óbito. 6.178 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 21.140 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (108 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 47 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (18 positivos, 7 suspeitos e 1
negativos). Na UTI adulto estão internadas 18 pessoas (16 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Neste momento 3
crianças estão internadas na enfermaria com suspeita da doença. Na UTI nenhuma criança está internada no
momento. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 50% (14 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na
enfermaria/SUS estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 12 pessoas estão internadas na enfermaria e 4 na
UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 31.977 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 29.028 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.929 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 19.608 pessoas já realizaram coleta de
exames, 15.118 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.106 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 384 aguardam resultado de exame.

O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/01/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-01-2021-boletim-extra/January 9, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (09/01/21) 77ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de um homem de 97 anos que estava internado em hospital privado desde 17/12, com resultado positivo
para COVID-19 e óbito registrado neste sábado (09/01).
Portanto neste momento São Carlos permanece com 6.574 casos positivos para a doença, porém com mais um
óbito, o 77º, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados desde quando fez o
exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/01/2021 –
BOLETIM Nº 265/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-01-2021-boletim-no-265-ano-2/January 11,
2021

SÃO CARLOS CONFIRMA MAIS DUAS MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (11/01/21) mais duas mortes por COVID-19
no município, totalizando até o momento 79 óbitos.
Trata-se de um homem de 79 anos, internado desde de 06/01 em hospital particular já com resultado positivo para
COVID-19 e morte nesta segunda-feira (11/01) e de outro homem de 82 anos, internado também desde 06/01 em
hospital público com resultado positivo para a doença e óbito confirmado nesta segunda-feira (11/01).
São Carlos contabiliza neste momento 6.699 casos positivos para COVID-19 (125 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 79 óbitos confirmados e 104 descartados.
Dos 6.699 casos positivos, 6.159 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 416 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 319 receberam alta hospitalar e 75 positivos
internados foram a óbito. 6.277 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 21.465 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (325 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 47 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria (10 positivos, 12 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (20 positivos e 1 com suspeita da doença). Neste momento
três crianças estão internadas na enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste
momento na UTI. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,7% (17 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na
enfermaria/SUS estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 9 pessoas estão internadas na enfermaria e 4 na
UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 32.449 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 29.576 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.873 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 20.114 pessoas já realizaram coleta de
exames, 15.442 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.194 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 478 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/01/2021 –
BOLETIM Nº 266/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-01-2021-boletim-no-266-ano-2/January 12,
2021

SÃO CARLOS CONFIRMA 80ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (12/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 80 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 65 anos, internado desde 29/12/2020, com resultado positivo para COVID-19 e óbito
registrado na noite da última segunda-feira (11/01/2021).
São Carlos contabiliza neste momento 6.824 casos positivos para COVID-19 (125 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 80 óbitos confirmados e 104 descartados.
Dos 6.824 casos positivos, 6.401 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 419 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 321 receberam alta hospitalar e 76 positivos
internados foram a óbito. 6.409 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 21.719 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (254 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 44 pessoas, sendo 21 adultos na enfermaria (10 positivos, 6 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 22 pessoas (22 positivos).
Neste momento 1 criança está internada na enfermaria, porém com resultado negativo para a doença.
Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 11 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,7% (17 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas. Na rede particular 7
pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 32.449 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 29.576 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.873 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 20.347 pessoas já realizaram coleta de
exames, 15.686 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.316 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 345 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/01/2021 –
BOLETIM Nº 267/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-01-2021-boletim-no-267-ano-2/January 13,
2021

SÃO CARLOS CONFIRMA 81ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (13/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 81 óbitos.
Trata-se de um homem de 75 anos, internado no Hospital Universitário em 12/01 e morte registrada nesta quartafeira, dia 13 de janeiro.
Também morreu nesta quarta (13/01) uma mulher de 72 anos residente na cidade de Ibaté, internada desde
03/12/2020 com resultado positivo para a doença. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde o óbito é
contabilizado para a cidade de origem da paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 6.931 casos positivos para COVID-19 (107 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 81 óbitos confirmados e 104 descartados.
Dos 6.931 casos positivos, 6.506 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 421 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 320 receberam alta hospitalar e 77 positivos
internados foram a óbito. 6.467 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 21.878 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (159 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 53 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (12 positivos, 9 suspeitos e 7
negativos). Na UTI adulto estão internadas 23 pessoas (22 positivos e 1 suspeito). Neste momento 2 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada
neste momento na UTI. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,7% (17 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS. O município hoje conta com 28 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na Santa Casa,
que dispõe de 14 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 20 pessoas. Na
rede particular 10 pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 34.080 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 29.985 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.873 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 20.575 pessoas já realizaram coleta de
exames, 15.841 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.397 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 230 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/01/2021 –
BOLETIM Nº 268/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-01-2021-boletim-no-268-ano-2/January 14,
2021

SÃO CARLOS CONFIRMA MAIS UMA MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (14/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 82 óbitos.
Trata-se de um homem de 77 anos, internado desde 05/01/2021 em hospital público com resultado positivo para
COVID-19 e morte registrada na noite da última quarta-feira (13/01).
São Carlos contabiliza neste momento 6.987 casos positivos para COVID-19 (56 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 82 óbitos confirmados e 104 descartados.
Dos 6.987 casos positivos, 6.557 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 426 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 322 receberam alta hospitalar e 78 positivos
internados foram a óbito. 6.529 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 22.009 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (131 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 51 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (12 positivos, 7 suspeitos e 6
negativos). Na UTI adulto estão internadas 23 pessoas (23 positivos).
Neste momento 3 crianças estão internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo.
Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 10 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos, sendo 5 na UTI/SUS, 4 na UTI de hospital particular e 1 na enfermaria SUS. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 64,3% (18 pessoas estão internadas em leitos de
UTI/SUS. O município hoje conta com 28 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na Santa Casa,
que dispõe de 14 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na
rede particular 7 pessoas estão internadas na enfermaria e 5 na UTI.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 34.280 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 30.131 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.149 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 20.661 pessoas já realizaram coleta de
exames, 15.970 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.453 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 238 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/01/2021 –
BOLETIM Nº 269/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-01-2021-boletim-no-269-ano-2/January 15,
2021

SÃO CARLOS CONFIRMA 83ª MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (15/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 83 óbitos.
Trata-se de um homem de 85 anos, internado desde 15/12/2020 em hospital público com resultado positivo para
COVID-19 e morte registrada nesta sexta-feira (15/01).
São Carlos contabiliza neste momento 7.094 casos positivos para COVID-19 (107 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 83 óbitos confirmados, 1 suspeito e 105 descartados.
O óbito suspeito é de uma mulher de 95 anos, internada em 14/01/2021 em hospital público e óbito no mesmo dia. A
Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado do exame.
Já o óbito descartado é de um homem de 70 anos, internado em 12/01/2021 em hospital público, porém com
resultado negativo para COVID-19.
Dos 7.094 casos positivos, 6.663 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 427 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 323 receberam alta hospitalar e 79 positivos
internados foram a óbito. 6.595 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 22.209 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (200 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 46 pessoas, sendo 22 adultos na enfermaria (13 positivos, 4 suspeitos e 5
negativos). Na UTI adulto estão internadas 21 pessoas (21 positivos). Neste momento 3 crianças estão internadas
na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada neste
momento na UTI. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 4 na UTI/SUS, 4 na
UTI de hospital particular e 2 na enfermaria SUS. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS está hoje em 53,6% (15 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS. O município hoje conta com 28
leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na Santa Casa, que dispõe de 14 leitos na ala adulto e 4 na

ala pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 21 pessoas. Na rede particular 4 pessoas estão internadas na
enfermaria e 6 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 34.508 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 30.298 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.210 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 20.918 pessoas já realizaram coleta de
exames, 16.196 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.528 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 221 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/01/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-01-2021-boletim-extra/January 16, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (16/01/21) 84ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de uma mulher de 83 anos que estava internado em hospital público desde 12/01 com resultado positivo
para COVID-19 e óbito registrado na noite desta sexta-feira (15/01).
Portanto neste momento São Carlos permanece com 7.094 casos positivos para a doença, porém com mais um
óbito, o 84º, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados desde quando fez o
exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/01/2021 –
BOLETIM Nº 270/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-01-2021-boletim-no-270-ano-2/January 18,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (18/01/21) outra morte por
COVID-19 no município, totalizando neste momento 85 óbitos.
Trata-se de um homem de 61 anos, internado desde 07/01 em hospital público com resultado positivo para COVID19 e morte registrada nesta segunda-feira (18/01).
São Carlos contabiliza neste momento 7.189 casos positivos para COVID-19 (95 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 85 óbitos confirmados e 106 descartados.
Também tivemos um óbito descartado de uma mulher de 95 anos, internada em 14/01/2021 em hospital público e
óbito no mesmo dia.
Dos 7.189 casos positivos, 6.751 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 434 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 326 receberam alta hospitalar e 81 positivos
internados foram a óbito. 6.689 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
22.401 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (192 resultados negativos foram divulgados
hoje).
Estão internadas neste momento 54 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (17 positivos, 6 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 27 pessoas (23 positivos e 4 suspeitos). Neste momento 1 criança está
internada na enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI.
16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 60,7% (17 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS. O município hoje
conta com 28 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na Santa Casa, que dispõe de 14 leitos na ala
adulto e 4 na ala pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 8 pessoas estão
internadas na enfermaria e 10 na UTI.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 35.311 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 31.019 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.292 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 21.319 pessoas já realizaram coleta de
exames, 16.359 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.593 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 367 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/01/2021 –
BOLETIM Nº 271/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-01-2021-boletim-no-271-ano-2/January 19,
2021

MORRE A 86ª VITIMA POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (19/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 86 óbitos.
Trata-se de um homem de 87 anos, internado desde 15/01 em hospital privado com resultado positivo para COVID19 e morte registrada nesta terça-feira (19/01).
São Carlos contabiliza neste momento 7.293 casos positivos para COVID-19 (104 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 86 óbitos confirmados e 106 descartados.
Dos 7.293 casos positivos, 6.848 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 441 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 326 receberam alta hospitalar e 82 positivos
internados foram a óbito. 6.776 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 22.578 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (177 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 60 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (24 positivos, 3 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 28 pessoas (25 positivos e 3 suspeitos). Neste momento 2 crianças
estão internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e outra com resultado negativo para COVID-19.
Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 17 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 68% (19 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS.
O município hoje conta com 28 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na Santa Casa, que dispõe
de 14 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 21 pessoas. Na rede particular
11 pessoas estão internadas na enfermaria e 9 na UTI.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 35.841 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 31.315 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.526 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 21.509 pessoas já realizaram coleta de
exames, 16.536 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.677 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 296 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/01/2021 –
BOLETIM Nº 272/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-01-2021-boletim-no-272-ano-2/January 20,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (20/01/21) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 7.484 casos positivos para COVID-19 (191 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 86 óbitos confirmados e 106 descartados.
Dos 7.484 casos positivos, 7.033 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 447 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 328 receberam alta hospitalar e 82 positivos
internados foram a óbito. 6.984 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 22.779 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (201 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 59 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (22 positivos, 3 suspeitos e 1
negativos). Na UTI adulto estão internadas 31 pessoas (30 positivos e 1 negativo). Neste momento 2 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e outra com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma
criança está internada neste momento na UTI. 16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 75% (21 pessoas estão internadas
em leitos de UTI/SUS. O município hoje conta com 28 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na
Santa Casa, que dispõe de 14 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 18
pessoas. Na rede particular 10 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 36.041 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 31.731 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.310 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 21.754 pessoas já realizaram coleta de

exames, 16.735 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.775 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 235 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/01/2021 –
BOLETIM Nº 273/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-01-2021-boletim-no-273-ano-2/January 21,
2021

SÃO CARLOS CONTABILIZA 87 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (21/01/21) outra morte por COVID-19 no
município, totalizando 87 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 90 anos, internada desde 18/01 em hospital particular e morte registrada nesta quintafeira (21/01).
Também morreu nesta quinta-feira (21/01) uma mulher de Motuca, 75 anos, internada em hospital público de São
Carlos desde 16/01. Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito é contabilizado para a cidade de
origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 7.681 casos positivos para COVID-19 (197 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 87 óbitos confirmados e 106 descartados.
Dos 7.681 casos positivos, 7.228 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 4 óbitos sem
internação, 449 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 328 receberam alta hospitalar e 83 positivos
internados foram a óbito. 7.148 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 22.935 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (156 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 66 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (21 positivos, 7 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 34 pessoas (31 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Neste momento 2
crianças estão internadas na enfermaria, todas com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste
momento na UTI. 15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 85,7% (24 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS. O
município hoje conta com 28 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário e 18 na Santa Casa, que dispõe de
14 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica. Neste momento a cidade dispõe somente de 4 leitos UTI/SUS na ala

pediátrica). Na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 14 pessoas estão internadas na
enfermaria e 10 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 36.302 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 32.074 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.228 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 21.971 pessoas já realizaram coleta de
exames, 16.891 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.849 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 231 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/01/2021 –
BOLETIM Nº 274/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-01-2021-boletim-no-274-ano-2-2/January 22,
2021

SÃO CARLOS CONTABILIZA 88 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (22/01/21) outra morte por COVID-19 no
município, totalizando 88 óbitos.
Trata-se de um homem de 81 anos de instituição de longa permanência de idosos com resultado positivo para a
COVID-19 e óbito nesta sexta-feira (22/01).
A Vigilância Epidemiológica também foi notificada por essa instituição de longa permanência de idosos. Dos 45
idosos residentes, 30 testaram positivo e 15 negativo. Um idoso residente na instituição particular foi internado
morreu (88° óbito). O médico da instituição avaliou todos os idosos residentes e até o momento nenhum outro
necessita de internação.
Quanto aos funcionários da instituição, 2 apresentaram resultado positivo para COVID-19 e estão afastados das
atividades.
A Vigilância Sanitária realizou inspeção no local, onde foram realizadas as orientações e recomendações, além da
obrigatoriedade da instituição informar diariamente a evolução médica de todos os idosos residentes.
São Carlos contabiliza neste momento 7.870 casos positivos para COVID-19 (189 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 88 óbitos confirmados e 106 descartados.
Dos 7.870 casos positivos, 7.405 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 460 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 333 receberam alta hospitalar e 83 positivos
internados foram a óbito. 7.305 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 23.147 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (212 resultados negativos foram divulgados hoje).
Estão internadas neste momento 64 pessoas, sendo 29 adultos na enfermaria (26 positivos , 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 31 pessoas (30 positivos e 1 negativo). Neste momento 3 crianças estão
internadas na enfermaria, 2 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. 1 criança está internada neste
momento na UTI com suspeita da doença.

10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos das cidades de Araraquara, Ibaté, Descalvado e
Dourado.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 75% (23 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS. O município hoje conta com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário
e 22 na Santa Casa, que agora dispõe de 18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica. Na enfermaria/SUS estão
internadas 20 pessoas. Na rede particular 12 pessoas estão internadas na enfermaria e 8 na UTI.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 36.560 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 32.366 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.194 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 22.337 pessoas já realizaram coleta de
exames, 17.103 tiveram resultado negativo para COVID-19, 4.952 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 282 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/01/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-01-2021-boletim-extra/January 23, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (23/01/21) 89ª morte por COVID-19 no município.
Trata-se de um homem de 66 anos, internado em hospital privado desde 16/01, com resultado positivo para COVID19 e óbito na manhã deste sábado.
Portanto neste momento São Carlos permanece com 7.870 casos positivos para a doença, porém com mais um
óbito, o 89º, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados desde quando fez o
exame.
Neste momento 15 pessoas estão internadas em leitos UTI/SUS na Santa Casa de São Carlos, senfo 14 adultos e 1
criança e 10 na UTI/SUS do Hospital Universitário (HU).

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/01/2021 –
BOLETIM Nº 275/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-01-2021-boletim-no-275-ano-2/January 25,
2021

SÃO CARLOS CONTABILIZA 90 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (25/01/21) outra morte por COVID-19 no
município, totalizando 90 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 94 anos, internada em hospital público desde 13/01 e morte registrada nesta segundafeira (25/01).
A Vigilância Epidemiológica informa que mais 1 idoso de instituição particular de longa permanência foi internado.
Dos 45 idosos residentes, 30 testaram positivo e 15 negativo, sendo que um idoso residente nessa instituição
morreu em 22/01 e no momento outros 2 permanecem internados, um em hospital público e um na rede particular.
São Carlos contabiliza neste momento 8.061 casos positivos para COVID-19 (191 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 90 óbitos confirmados e 106 descartados.
Dos 8.061 casos positivos, 7.591 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 465 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 334 receberam alta hospitalar e 85 positivos
internados foram a óbito. 7.524 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
23.333 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (186 resultados negativos foram liberados
hoje).
Estão internadas neste momento 71 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (22 positivos, 7 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 35 pessoas (32 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Neste momento 5
crianças estão internadas na enfermaria, todas com suspeita da doença. Uma criança também com suspeita da
doença está internada na UTI. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté,
Descalvado, Dourado e Porto Ferreira). A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está
hoje em 78% (25 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS.

Na enfermaria/SUS estão internadas 20 pessoas. Na rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e
11 na UTI.
O município conta desde a última sexta-feira (22/01) com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU)
e 22 na Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 37.007 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 33.241 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.766 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 22.758 pessoas já realizaram coleta de
exames, 17.289 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.008 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 461 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/01/2021 –
BOLETIM Nº 276/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-01-2021-boletim-no-276-ano-2/January 26,
2021

SÃO CARLOS CONTABILIZA 91 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (26/01/21) outra morte por COVID-19 no
município, totalizando 91 óbitos.
Trata-se de um homem de 65 anos de instituição de longa permanência internado desde 21/01 com óbito registrado
nesta terça-feira (26/01).
A Vigilância Epidemiológica informa que mais 1 idoso de instituição particular de longa permanência permanece
internado. Dos 45 idosos residentes, 30 testaram positivo e 15 negativo, sendo que um idoso residente nessa
instituição morreu em 22/01, portanto esse é o segundo óbito de idoso dessa clínica particular.
São Carlos contabiliza neste momento 8.162 casos positivos para COVID-19 (101 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 91 óbitos confirmados, 1 suspeito e 106 descartados.
Dos 8.162 casos positivos, 7.692 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 465 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 335 receberam alta hospitalar e 86 positivos
internados foram a óbito. 7.649 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
23.490 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (157 resultados negativos foram liberados
hoje).
Estão internadas neste momento 68 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (26 positivos, 2 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 33 pessoas (29 positivos, 2 suspeitos e 2 negativos). Neste momento 4
crianças estão internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID-19.
Uma criança também com resultado negativo está internada na UTI. 12 pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos (Ibaté, Descalvado, Dourado, Araraquara, Itirapina e Porto Ferreira). A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 75% (24 pessoas estão internadas em leitos de

UTI/SUS. Na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 16 pessoas estão internadas na
enfermaria e 10 na UTI.
O município conta desde a última sexta-feira (22/01) com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU)
e 22 na Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 38.343 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 33.506 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.843 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 22.997 pessoas já realizaram coleta de
exames, 17.440 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.083 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 474 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/01/2021 –
BOLETIM Nº 277/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-01-2021-boletim-no-277-ano-2/January 27,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (27/01/21) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 8.261 casos positivos para COVID-19 (99 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 91 óbitos confirmados e 108 descartados.
Dos 8.261 casos positivos, 7.785 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 471 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 336 receberam alta hospitalar e 86 positivos
internados foram a óbito. 7.722 pessoas já se recuperaram totalmente da doença.
23.685 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (195 resultados negativos foram liberados
hoje).
Estão internadas neste momento 74 pessoas, sendo 37 adultos na enfermaria (32 positivos e 5 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 34 pessoas (30 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Neste momento 3 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma criança
também está internada neste momento na UTI. TREZE pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos (Ibaté, Dourado, Descalvado, Araraquara e Itirapina). A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID19 de UTI/SUS está hoje em 72% (23 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS. Na enfermaria/SUS estão
internadas 24 pessoas. Na rede particular 16 pessoas estão internadas na enfermaria e 11 na UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 38.582 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 33.836 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.746 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 23.111 pessoas já realizaram coleta de
exames, 17.643 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.134 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 334 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/01/2021 –
BOLETIM Nº 278/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-01-2021-boletim-no-278-ano-2/January 28,
2021

CONFIRMADA A 92º MORTE POR COVID -19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (28/01/21) mais uma morte por COVID-19 no
município totalizando 92 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 102 anos, internado em hospital privado em 27/01 com resultado positivo para COVID-19
e óbito registrado nesta quinta-feira (28/01).
São Carlos contabiliza neste momento 8.397 casos positivos para COVID-19 (136 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 92 óbitos confirmados e 108 descartados.
Dos 8.397 casos positivos, 7.785 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 477 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 340 receberam alta hospitalar e 87 positivos
internados foram a óbito. 7.947 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 23.885 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (200 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 78 pessoas, sendo 39 adultos na enfermaria (30 positivos e 9 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 35 pessoas (33 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Neste momento 4 crianças estão
internadas na enfermaria, 2 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma criança
está internada neste momento na UTI.
TREZE pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté, Dourado, Descalvado, Araraquara e
Itirapina). A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 78% (25 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS. Na enfermaria/SUS estão internadas 26 pessoas. Na rede particular 17 pessoas
estão internadas na enfermaria e 10 na UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 38.792 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 34.145 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 4.746 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 23.305 pessoas já realizaram coleta de
exames, 17.842 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.196 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 267 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/01/2021 –
BOLETIM Nº 279/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/279_boletim_29012020.png January 29, 2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30//01/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-01-2021-boletim-extra/January 30, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (30/01/21) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando neste momento 97 óbitos.
Um homem de 83 anos morreu na noite da última sexta-feira (29/01) quando estava no pronto atendimento de um
hospital privado, com resultado positivo para COVID-19.
Já neste sábado (20/01) morreu uma mulher de 69 anos, internada em 29/01 em hospital público com resultado
positivo para COVID-19.
Os dois idosos moravam em uma Instituição particular de longa permanência onde foram detectados 30 casos
positivos para COVID-19 entre os 45 institucionalizados. Este é o 4° óbito de idosos desta clínica particular em
virtude do novo coronavirus.
Também morreu neste sábado (30/01) um homem de 27 anos, de Araraquara, internado em hospital público de São
Carlos desde 23/01 com resultado positivo para COVID-19.
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito será contabilizado para o município de origem do
paciente.
Portanto neste momento São Carlos permanece com 8.549 casos positivos para a doença, porém com mais dois
óbitos, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados desde quando fizeram o
exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/02/2021 –
BOLETIM Nº 280/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-02-2021-boletim-no-280-ano-2/February 1,
2021

CONFIRMADA 98ª MORTE POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (01/02/21) mais um óbito por COVID-19 no
município, totalizando 98 mortes pela doença.
Trata-se de um homem de 84 anos, internado em 27//01 em hospital público com resultado positivo para COVID-19
e óbito registrado nesta segunda-feira (01/02).
São Carlos contabiliza neste momento 8.611 casos positivos para COVID-19 (62 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 98 óbitos confirmados e 110 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 90 anos, internada em 30/01 em hospital público e morte registrada em
31/01. O resultado foi negativo para o novo coronavírus.
Dos 8.611 casos positivos, 8.097 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 509 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 367 receberam alta hospitalar e 93 positivos
internados foram a óbito. 8.180 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 24.372 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (349 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 73 pessoas, sendo 36 adultos na enfermaria (31 positivos e 5 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 33 pessoas (32 positivos e 1 negativo). Neste momento 4 crianças estão internadas na
enfermaria, 2 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID-19.
Nenhuma criança está internada neste momento na UTI/SUS. QUINZE pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos (Ibaté, Dourado, Descalvado, Itirapina e Araraquara). A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 75% (24 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS.
Na enfermaria/SUS estão internadas 25 pessoas. Na rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e 9
na UTI.

O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 39.393 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 35.424 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.969 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 23.994 pessoas já realizaram coleta de
exames, 18.323 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.294 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 377 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/02/2021 –
BOLETIM Nº 281/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-02-2021-boletim-no-281-ano-2/February 2,
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20 PACIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS ESTÃO INTERNADOS EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (02/02/21) mais um óbito por COVID-19 no
município, totalizando 98 mortes pela doença.
Continuamos com 98 óbitos confirmados já que no boletim do dia 30/01/2021 uma morte foi lançada na
contabilização do município erroneamente, porém na noite da última segunda-feira (01/02) uma mulher de 100 anos,
internada desde 26/01 em hospital público, morreu também com resultado positivo para a doença, portanto o
município continua contabilizando 98 óbitos por COVID-19
O óbito contabilizado erroneamente foi de uma idosa de instituição de longa permanência que permanece internada
na UTI com resultado positivo para COVID-19.
São Carlos contabiliza neste momento 8.649 casos positivos para COVID-19 (38 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 98 óbitos confirmados e 110 descartados.
Dos 8.649 casos positivos, 8.134 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 5 óbitos sem
internação, 510 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 374 receberam alta hospitalar e 93 positivos
internados foram a óbito. 8.280 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 24.489 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (117 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 70 pessoas, sendo 32 adultos na enfermaria (27 positivos e 5 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 36 pessoas (35 positivos e 1 negativo). Neste momento 2 crianças estão internadas na
enfermaria, todas com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI/SUS. VINTE
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté, Dourado, Descalvado, Itirapina e
Araraquara). A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 75% (24 pessoas
estão internadas em leitos de UTI/SUS. Na enfermaria/SUS estão internadas 23 pessoas. Na rede particular 11
pessoas estão internadas na enfermaria e 12 na UTI.

O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 39.616 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 35.826 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.790 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 24.095 pessoas já realizaram coleta de
exames, 18.440 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.312 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 343 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/02/2021 –
BOLETIM Nº 282/ANO 2
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MAIS 4 ÓBITOS SÃO REGISTRADOS POR COVID-19 EM SAO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (03/02/21) mais 4 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 102 mortes pela doença.
Os óbitos confirmados são dos seguintes pacientes: homem, 79 anos, internado em hospital privado desde 12/01;
homem de 88 anos, internado em hospital público desde 31/01; homem de 62 anos, internado em hospital público
desde 28/01 e de uma mulher de 91 anos, que residia em instituição de longa permanência de idosos e não estava
internada.
São Carlos contabiliza neste momento 8.707 casos positivos para COVID-19 (58 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 102 óbitos confirmados e 110 descartados.
Dos 8.707 casos positivos, 8.182 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 6 óbitos sem
internação, 519 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 379 receberam alta hospitalar e 96 positivos
internados foram a óbito. 8.321 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 24.676 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (187 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 71 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (26 positivos e 4 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 38 pessoas (36 positivos, 1 suspeito e 1 negativo). Neste momento 3 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada
neste momento na UTI. 19 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté, Dourado,
Descalvado, Itirapina e Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 84,4% (27 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 14 pessoas
estão internadas na enfermaria e 11 na UTI.

O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 39.816 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 36.357 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.459 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 24.210 pessoas já realizaram coleta de
exames, 18.627 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.370 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 213 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/02/2021 –
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SÃO CARLOS CONTABILIZA 104 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (04/02/21) mais 2 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 104 mortes pela doença.
Trata-se de uma mulher de 69 anos, que residia em instituição de longa permanência de idosos, internada desde
29/01 e óbito registrado nesta quinta-feira (04/01). Também morreu nesta quinta um homem de 65 anos, internado
desde 27/01 em hospital público.
São Carlos contabiliza neste momento 8.837 casos positivos para COVID-19 (63 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 104 óbitos confirmados e 110 descartados.
Dos 8.837 casos positivos, 8.310 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 6 óbitos sem
internação, 521 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 380 receberam alta hospitalar e 98 positivos
internados foram a óbito. 8.435 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 24.813 casos suspeitos já foram
descartados para o novo coronavírus (137 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 69 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (24 positivos e 4 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 38 pessoas (35 positivos, 2 suspeitos e 1 negativo). Neste momento 3 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada
neste momento na UTI. 16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté, Dourado,
Descalvado, Itirapina e Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 84,4% (27 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 12 pessoas
estão internadas na enfermaria e 11 na UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 40.019 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 36.718 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.301 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 24.432 pessoas já realizaram coleta de
exames, 18.814 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.431 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 187 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/02/2021 –
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SÃO CARLOS CONTABILIZA 106 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (05/02/21) mais dois óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 106 mortes pela doença.
Trata-se de um homem de 78 anos, internado em 27/01 em hospital público e óbito na noite desta quinta-feira
(04/02) e de um homem de 44 anos, internado em 30/01 em hospital privado e óbito também na noite de quintafeira.
Também morreu uma mulher de 67 anos da cidade de Ibaté, internada desde 05/01 em hospital público de São
Carlos e óbito hoje e um homem de 49 anos de Porto Ferreira, internado desde 02/02 em hospital público e óbito
também hoje. Como determina protocolo do Ministério da Saúde os óbitos são contabilizados para a cidade de
origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 8.867 casos positivos para COVID-19 (30 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 106 óbitos confirmados e 111 descartados.
Dos 8.867 casos positivos, 8.339 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 6 óbitos sem
internação, 522 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 382 receberam alta hospitalar e 100
positivos internados foram a óbito. 8.457 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 24.953 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (140 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 68 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (20 positivos e 5 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 40 pessoas (37 positivos, 1 suspeito e 2 negativos). Neste momento 3 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada
neste momento na UTI. 17 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté, Dourado,
Descalvado, Itirapina e Araraquara).

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 84,4% (27 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas. Na rede particular 13 pessoas
estão internadas na enfermaria e 13 na UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 40.183 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 37.034 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.149 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 24.555 pessoas já realizaram coleta de
exames, 18.954 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.446 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 155 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/02/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-02-2021-boletim-extra/February 7, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (07/02/21) mais 1 morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 107 obitos confirmados e 1 suspeito.
Trata-se de uma mulher de 79 anos, internada desde 20/12/2020, com resultado positivo para COVID-19 e óbito
registrado neste domingo.
Já o óbito suspeito é de uma mulher de 92 anos, internada desde 06/02 e óbito também neste domingo. A Vigilância
Epidemiológica aguarda resultado do exame.
Portanto neste momento São Carlos permanece com 8.867 casos positivos para a doença, porém com mais um
óbito confirmado, uma vez que esse paciente já estavam contabilizado na relação de positivados desde quando fez
o exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/02/2021 –
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110 MORTES CONFIRMADAS POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (08/02/21) mais 3 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 110 mortes pela doença.
Trata-se de um homem de 55 anos, internado em 26/12 em hospital público e óbito neste domingo (07/02). Outros
dois pacientes morreram nesta segunda-feira (08/02): homem de 88 anos, internado desde 30/01 em hospital
privado e homem de 80 anos, internado desde 20/01 em hospital público.
Também morreu um homem de 89 anos da cidade de Porto Ferreira, internado desde 01/02 em hospital público de
São Carlos e óbito no último domingo (07/02) e uma mulher de 53 anos de Dourado, internada desde 25/01 em
hospital público e óbito hoje. Como determina protocolo do Ministério da Saúde os óbitos são contabilizados para a
cidade de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 8.922 casos positivos para COVID-19 (55 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 110 óbitos confirmados, 1 suspeito e 111 descartados.
Dos 8.922 casos positivos, 8.376 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 6 óbitos sem
internação, 540 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 386 receberam alta hospitalar e 104
positivos internados foram a óbito. 8.457 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 25.185 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (232 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 81 pessoas, sendo 39 adultos na enfermaria (33 positivos, 4 suspeitos e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 40 pessoas (35 positivos, 4 suspeitos e 1 negativo). Neste momento 2
crianças estão internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo.
Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. VINTE pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos (Ibaté, Dourado, Descalvado, Itirapina e Araraquara).

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 78% (25 pessoas estão
internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 23 pessoas. Na rede particular 18 pessoas
estão internadas na enfermaria e 15 na UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 40.510 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 37.893 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.617 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 25.034 pessoas já realizaram coleta de
exames, 19.184 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.446 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 372 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
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CONFIRMADAS 111 MORTES POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (0/02/21) mais 1 óbito por COVID-19 no
município, totalizando 111 mortes pela doença.
Trata-se de uma mulher de 85 anos, internado em 07/02 em hospital privado e óbito nesta segunda-feira (08/02). A
paciente residia em instituição de longa permanência de idosos que registrou surto da doença em 2020. Outros 2
idosos apresentaram resultado positivo para COVID-19 e se encontram na instituição aos cuidados do médico da
clínica particular. Os funcionários foram testados, mas todos com resultado negativo para a doença.
Também morreu um homem de 91 anos da cidade de Descalvado, internado desde 08/02 em hospital público de
São Carlos e óbito nesta terça-feira (09/02). Como determina protocolo do Ministério da Saúde os óbitos são
contabilizados para a cidade de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 8.990 casos positivos para COVID-19 (68 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 111 óbitos confirmados e 113 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 71 anos, internada em 07/02, com resultado negativo para COVID-19 e
óbito nesta terça-feira (09/02). Também foi descartado o óbito de uma mulher de 92 anos, internada em hospital
privado em 06/02 e óbito em 07/02 com resultado negativo para COVID-19 liberado hoje.
Dos 8.990 casos positivos, 8.440 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 6 óbitos sem
internação, 544 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 389 receberam alta hospitalar e 105
positivos internados foram a óbito. 8.560 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 25.292 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (107 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 81 pessoas, sendo 37 adultos na enfermaria (32 positivos, 4 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 41 pessoas (37 positivos, 3 suspeitos e 1 negativo). Neste momento 3
crianças estão internadas na enfermaria, 2 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Nenhuma criança

está internada neste momento na UTI. 19 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté,
Dourado, Descalvado, Itirapina e Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 28 adultos) em 84,4% (27 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Se contabilizarmos
somente leito de UTI/SUS adulto (28 leitos no total) o índice sobe para 96,4%. Na enfermaria/SUS estão internadas
26 pessoas. Na rede particular 14 pessoas estão internadas na enfermaria e 14 na UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 40.510 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 37.893 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.617 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 25.154 pessoas já realizaram coleta de
exames, 19.290 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.522 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 342 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
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CONFIRMADAS MAIS DUAS MORTES POR COVID-19 EM SÃO CARLOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (10/02/21) mais 2 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 113 mortes pela doença.
Trata-se de um homem de 88 anos, internado desde 13/01 em hospital público e óbito nesta terça-feira (09/02).
Também morreu na noite desta terça-feira (09/02) um homem de 53 anos, internado desde 04/02 em hospital
público.
Um paciente de Descalvado de 82 anos, internado desde 30/01 em hospital público de São Carlos teve óbito
registrado nesta terça (09/02). Como determina protocolo do Ministério da Saúde os óbitos são contabilizados para
a cidade de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 9.056 casos positivos para COVID-19 (66 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 113 óbitos confirmados e 113 descartados.
Dos 9.056 casos positivos, 8.502 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 6 óbitos sem
internação, 548 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 390 receberam alta hospitalar e 107
positivos internados foram a óbito. 8.612 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 25.459 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (167 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 77 pessoas, sendo 32 adultos na enfermaria (29 positivos e 3 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 42 pessoas (40 positivos e 2 negativos). Neste momento 2 crianças estão internadas na
enfermaria, 1 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Uma criança está internada neste momento na
UTI/SUS com suspeita da doença. 18 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté,
Dourado, Descalvado, Itirapina e Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 28 adultos) em 87,5% (28 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 27 adultos e 1

criança). Se contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (28 leitos no total) o índice sobe para 96,4%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e 15 na
UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 40.912 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 38.566 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.346 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 25.241 pessoas já realizaram coleta de
exames, 19.457 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.576 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 208 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
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CONFIRMADAS MAIS 4 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica nesta quinta-feira (11/02/21) o registro de mais 4 óbitos por
COVID-19 no município, totalizando 117 mortes pela doença.
Na noite de ontem (10/02) morreu um homem de 67 anos, com resultado positivo para COVID-19 confirmado no dia
09/02 e que evolui a óbito em domicílio e uma mulher de 35 anos de São Carlos, internada em hospital privado no
município de Araraquara.
Nesta quinta-feira (11/02) foram registradas mais 2 mortes: de um homem de 79 anos, internado em hospital privado
em 06/02 e de uma mulher de 74 anos, que residia em instituição de longa permanência de idosos, internada em
hospital privado em 23/01. Essa é a 6ª morte registrada nessa clínica particular que notificou o surto da doença no
final do mês de janeiro. Dos 45 idosos que moram no local, 30 testaram positivo, 6 já morreram.
Um paciente de Ibaté de 62 anos, internado desde 18/01 em hospital público de São Carlos teve óbito registrado
nesta quarta (10/02). Como determina protocolo do Ministério da Saúde os óbitos são contabilizados para a cidade
de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 9.092 casos positivos para COVID-19 (36 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 117 óbitos confirmados e 114 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 66 anos, internada em 04/02 em hospital público, com resultado negativo
para COVID-19 e óbito nesta quinta (11/02).
Dos 9.092 casos positivos, 8.537 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 7 óbitos sem
internação, 548 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 393 receberam alta hospitalar e 110
positivos internados foram a óbito. 8.650 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 25.591 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (132 resultados negativos foram liberados hoje).

Estão internadas neste momento 76 pessoas, sendo 32 adultos na enfermaria (29 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 39 pessoas (37 positivos e 2 negativos). Neste momento 4 crianças estão
internadas na enfermaria, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Uma criança está internada neste
momento na UTI/SUS com suspeita da doença. 21 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos
(Ibaté, Dourado, Descalvado, Itirapina e Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 28 adultos) em 90,6% (29 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 28 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (28 leitos no total) o índice sobe para 100%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 17 pessoas estão internadas na enfermaria e 11 na
UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 41.099 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 38.787 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.312 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 25.451 pessoas já realizaram coleta de
exames, 19.588 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.612 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 251 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
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CONFIRMADA MAIS UMA MORTE POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica nesta sexta-feira (12/02/21) o registro de mais 1 óbito por
COVID-19 no município, totalizando 118 mortes pela doença.
Trata-se de um homem de 78 anos, internado desde 01/02 em hospital privado e morte registrada nesta sexta-feira
(12/02).
São Carlos contabiliza neste momento 9.172 casos positivos para COVID-19 (80 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 118 óbitos confirmados e 114 descartados.
Também morreu um homem de 86 anos, internado hoje (12/02) em hospital público, porém com resultado negativo
para COVID-19.
Dos 9.172 casos positivos, 8.615 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 7 óbitos sem
internação, 550 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 396 receberam alta hospitalar e 111
positivos internados foram a óbito. 8.726 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 25.734 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (143 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 69 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (25 positivos e 3 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 36 pessoas (35 positivos e 1 negativo). Neste momento 4 crianças estão internadas na
enfermaria, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Uma criança está internada neste momento na
UTI/SUS com suspeita da doença. 17 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté,
Dourado, Descalvado, Itirapina e Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 28 adultos) em 84,4% (27 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 26 adultos e 1
criança).

Se contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (28 leitos no total) o índice sobe para 96,4%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 14 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na
UTI.
O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 41.265 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 38.951 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.314 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 25.624 pessoas já realizaram coleta de
exames, 19.730 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.652 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 242 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/02/2021 –
BOLETIM Nº 290/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-02-2021-boletim-no-290-ano-2/February 15,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos comunica nesta segunda-feira (15/02/21) o registro de mais 3 óbitos por
COVID-19 no município, totalizando 121 mortes pela doença.
As mortes registradas nesta segunda-feira (15/02) são de uma mulher de 58 anos, internada em hospital privado em
02/02 e de uma mulher de 80 anos internada em hospital público desde 04/02. Também morreu na noite do último
domingo (14/02) uma mulher de 90 anos, internada em hospital público desde 03/02.
São Carlos contabiliza neste momento 9.314 casos positivos para COVID-19 (142 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 121 óbitos confirmados, 1 suspeito e 114 descartados.
O óbito suspeito é de um homem de 36 anos que morreu neste domingo (14/02) durante atendimento no Pronto
Socorro de um hospital público. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado do exame.
Dos 9.314 casos positivos, 8.615 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 7 óbitos sem
internação, 554 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 396 receberam alta hospitalar e 114
positivos internados foram a óbito. 8.908 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 25.885 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (151 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 68 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (25 positivos e 3 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 38 pessoas (38 positivos). Neste momento 2 crianças estão internadas na enfermaria, 1
com suspeita da doença e 1 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI/SUS.
19 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos (Ibaté, Dourado, Descalvado, Itirapina e
Araraquara).
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 28 adultos) em 84,4% (27 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (28 leitos no total) o índice sobe para 96,4%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 13 pessoas estão internadas na enfermaria e 11 na UTI.

O município conta desde o dia 22 de janeiro com 32 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 22 na
Santa Casa (18 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica), porém a Santa Casa de São Carlos, a pedido do
Departamento Regional de Saúde III, antecipou a programação e vai colocar 7 novos leitos de UTI COVID em
operação nesta terça-feira (16/02).
Outros 5 leitos vão começar a funcionar na quinta-feira (18/02). Com isso, o hospital passa a ter 30 leitos de UTI
COVID Adulto e a cidade, contabilizando os 10 do HU, 40 leitos de UTI/SUS para adulto.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 41.561 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 39.453 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.108 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 25.906 pessoas já realizaram coleta de
exames, 19.881 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.700 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 325 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
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SÃO CARLOS REGISTRA MAIS 3 ÓBITOS POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos registra nesta terça-feira (16/02/21) mais 3 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 124 mortes pela doença.
Morreu nesta terça-feira (16/02) uma mulher de 59 anos, residente em instituição de longa permanência de idosos,
internada em hospital público desde 02/02. Esta é a 7ª morte registrada na clínica particular que notificou em janeiro
a Vigilância Epidemiológica de um surto da doença no local. Dos 45 idosos que moram no local, 30 testaram
positivo, 7 morreram.
Já na noite da última segunda-feira (15/02) foram registrados 2 óbitos: de um homem de 53 anos, internado em
hospital público em 13/02 e de um homem de 59 anos, internado em hospital público em 26/01.
São Carlos contabiliza neste momento 9.443 casos positivos para COVID-19 (129 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 124 óbitos confirmados e 115 descartados.
O óbito descartado é do homem de 36 anos que foi a óbito no Pronto Atendimento de hospital público em 14/02.
Dos 9.443 casos positivos, 8.882 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 7 óbitos sem
internação, 554 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 397 receberam alta hospitalar e 117
positivos internados foram a óbito. 8.965 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 26.104 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (219 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 69 pessoas, sendo 33 adultos na enfermaria (27 positivos e 6 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 35 pessoas (35 positivos). Neste momento 1 criança está internada na enfermaria com
suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI/SUS. 19 pacientes de outros
municípios estão internados em São Carlos.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 35 adultos) em 64,1% (25 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (35 leitos no total) o índice fica em 71,4%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na UTI.
O município conta hoje com 39 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 29 na Santa Casa (25
leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica). Na próxima quinta-feira (18/02) devem entrar em funcionamento mais 5
leitos UTI/SUS adulto na Santa Casa.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 41.747 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 39.584 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.163 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 26.093 pessoas já realizaram coleta de
exames, 20.098 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.785 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 210 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.
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SÃO CARLOS REGISTRA MAIS 1 ÓBITO POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos registra nesta quarta-feira (17/02/21) mais 1 óbito por COVID-19 no
município, totalizando 125 mortes pela doença.
Trata-se de um homem de 83 anos, internado em hospital público em 30/01 e óbito registrado na noite desta terçafeira (16/02).
São Carlos contabiliza neste momento 9.485 casos positivos para COVID-19 (42 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 125 óbitos confirmados e 116 descartados.
O óbito descartado é do homem de 36 anos que morreu em 14/02 durante atendimento no pronto socorro de um
hospital público.
Dos 9.485 casos positivos, 8.923 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 7 óbitos sem
internação, 555 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 397 receberam alta hospitalar e 118
positivos internados foram a óbito. 9.048 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 26.238 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (134 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 67 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (24 positivos e 2 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 40 pessoas (39 positivos e 1 suspeito). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com resultado negativo para COVID-19.
Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 20 pacientes de outros municípios estão internados em
São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 35 adultos) em 77% (30 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (35 leitos no total) o índice fica em 85,7%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 16 pessoas. Na rede particular 11 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na UTI.

O município conta hoje com 39 leitos UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 29 na Santa Casa (25
leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica). Na próxima quinta-feira (18/02) devem entrar em funcionamento mais 5
leitos UTI/SUS adulto na Santa Casa.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 41.877 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 39.804 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.073 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 26.278 pessoas já realizaram coleta de
exames, 20.230 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.825 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 223 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/02/2021 –
BOLETIM Nº 293/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-02-2021-boletim-no-293-ano-2/February 18,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (18/02/21) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 9.559 casos positivos para COVID-19 (74 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 125 óbitos confirmados e 116 descartados.
Um homem de 80 anos de Araraquara, internado em hospital público de São Carlos desde 11/02 morreu nesta
quinta-feira (18), porém como estabelece protocolo do Ministério da Saúde o óbito é registrado para o município de
origem do paciente.
Dos 9.559 casos positivos, 8.992 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 7 óbitos sem
internação, 560 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 397 receberam alta hospitalar e 118
positivos internados foram a óbito. 9.102 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 26.348 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (110 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 70 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (26 positivos e 2 negativos). Na UTI
adulto estão internadas 40 pessoas (39 positivos e 1 suspeito). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com resultado negativo para COVID-19. Uma criança está internada neste momento na UTI/SUS com
suspeita da doença. 20 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 70,5% (31 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 30 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 77,5%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 17 pessoas. Na rede particular 12 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 42.043 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 39.910 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.133 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 26.383 pessoas já realizaram coleta de
exames, 20.340 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.867 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 176 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/02/2021 –
BOLETIM Nº 294/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-02-2021-boletim-no-294-ano-2/February 19,
2021

SÃO CARLOS REGISTRA MAIS 3 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (19/02/21) mais três óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 128 mortes pela doença.
Os óbitos registrados são de uma mulher de 64 anos, internada em hospital público desde 17/01 e morte registrada
na noite da última quinta-feira (18/02), de uma de mulher de 66 anos, internada em hospital público em 15/02 e
morte registrada nesta sexta (19/02) e de um homem de 89 anos que residia em instituição de longa permanência
para idosos e que também morreu nesta sexta (19/02). A clínica particular já passou por um surto da doença no ano
passado e recentemente comunicou a Vigilância Epidemiológica um segundo surto do novo coronavírus, sendo que
de 20 idosos institucionalizados, 11 testaram positivo e 2 já foram a óbito.
Também morreram nesta sexta-feira (19/02) dois pacientes de outros municípios internados em hospitais públicos
de São Carlos: um homem de 50 anos, de Santa Lúcia, internado desde 07/02 e um homem de 35 anos de Nova
Europa, internado desde 16/02. Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde os óbitos serão registrados
para os municípios de origem dos pacientes.
São Carlos contabiliza neste momento 9.639 casos positivos para COVID-19 (80 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 128 óbitos confirmados e 117 descartados.
O óbito descartado é de um homem de 75 anos, internado em hospital público em 18/02, com resultado negativo
para COVID-19 e óbito nesta sexta-feira (19/02).
Dos 9.639 casos positivos, 9.070 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 8 óbitos sem
internação, 561 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 399 receberam alta hospitalar e 120
positivos internados foram a óbito. 9.167 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 26.485 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (137 resultados negativos foram liberados hoje).

Estão internadas neste momento 70 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (24 positivos e 6 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 38 pessoas (37 positivos e 1 suspeito). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com resultado negativo para COVID-19. Uma criança está internada neste momento na UTI/SUS
também com resultado negativo para COVID-19. 19 pacientes de outros municípios estão internados em São
Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 68,2% (30 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 29 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leito de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 75%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 20 pessoas. Na rede particular 11 pessoas estão internadas na enfermaria e 9 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 42.217 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 39.994 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.223 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 26.602 pessoas já realizaram coleta de
exames, 20.474 tiveram resultado negativo para COVID-19, 5.920 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 208 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/02/21 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-02-21-boletim-extra/February 20, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (20/02/21) mais 2 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 130 mortes até o momento.
Trata-se de um homem de 47 anos, internado em hospital privado desde 12/02 e morte registrada na noite desta
sexta-feira (19/02). Também morreu na noite da última sexta-feira um homem de 80 anos. Ele foi internado em
hospital privado ontem mesmo já com resultado positivo para COVID-19 e não resistiu.
Portanto neste momento São Carlos permanece com 9.639 casos positivos para a doença, porém com mais dois
óbitos, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados desde quando fizeram os
exames.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/02/21 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-02-21-boletim-extra/February 21, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (21/02/21) mais 1 óbito por COVID-19 no
município, totalizando 131 mortes até o momento.
Trata-se de um homem de 71 anos de instituição de longa permanência de idosos, internado desde 08/02 e morte
registrada na noite desse sábado (20/02).
Essa é a oitava morte registrada de moradores dessa clínica particular que notificou a Vigilância Epidemiológica, em
janeiro desse ano, de um surto da doença no local. Dos 45 moradores, 30 testaram positivo para COVID-19 e oito já
morreram.
Portanto, neste momento São Carlos permanece com 9.639 casos positivos para a doença, porém com mais um
óbito, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados desde quando fez o exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/02/2021 –
BOLETIM Nº 295/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-02-2021-boletim-no-295-ano-2/February 22,
2021

SÃO CARLOS REGISTRA MAIS 2 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (22/02/21) mais dois óbitos por COVID-19
no município, totalizando 133 mortes pela doença.
Os óbitos registrados são de duas mulheres que moravam na mesma instituição de longa permanência de idosos.
Uma de 93 anos e outra de 94 anos. As duas já tinham resultado positivo para COVID-19 e morreram neste
domingo (21/02). Está é a quarta morte registrada esse ano nessa clínica particular. Em janeiro a clínica notificou a
Vigilância Epidemiológica do surto da doença. Dos 12 idosos que realizaram coleta de exames e testaram positivo
para COVID-19, 8 permanecem isolados na instituição e 4 foram a óbito.
São Carlos contabiliza neste momento 9.869 casos positivos para COVID-19 (230 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 133 óbitos confirmados e 117 descartados.
Dos 9.869 casos positivos, 9.289 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 10 óbitos sem
internação, 570 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 400 receberam alta hospitalar e 123
positivos internados foram a óbito. 9.360 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 26.705 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (220 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 78 pessoas, sendo 34 adultos na enfermaria (27 positivos e 7 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 43 pessoas (42 positivos e 1 negativo). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 23 pacientes de
outros municípios estão internados em São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 72,7% (32 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 80%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 23 pessoas. Na rede particular 12 pessoas estão internadas na enfermaria e 11 na UTI.

O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 42.653 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 40.442 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.211 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 27.085 pessoas já realizaram coleta de
exames, 20.690 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.013 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 382 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/02/2021 –
BOLETIM Nº 296/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-02-2021-boletim-no-296-ano-2/February 23,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (23/02/21) os números da COVID-19
no município
São Carlos contabiliza neste momento 9.999 casos positivos para COVID-19 (130 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 133 óbitos confirmados e 117 descartados.
Dos 9.999 casos positivos, 9.417 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 10 óbitos sem
internação, 572 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 403 receberam alta hospitalar e 123
positivos internados foram a óbito. 9.455 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 26.928 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (223 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 78 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (23 positivos, 4 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 47 pessoas (46 positivos e 1 suspeito). Neste momento 1 criança está
internada na enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 23
pacientes de outros municípios permanecem internados em São Carlos, sendo 18 em UTI/SUS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 86,3% (38 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 95%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 20 pessoas. Na rede particular 11 pessoas estão internadas na enfermaria e 9 na UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 42.825 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 40.592 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.233 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 27.285 pessoas já realizaram coleta de
exames, 20.913 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.110 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 262 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/02/2021 –
BOLETIM Nº 297/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-02-2021-boletim-no-297-ano-2/February 24,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (24/02/21) mais dois óbitos por
COVID-19 no município.
Nesta quarta-feira (24/02) morreram duas pessoas de São Carlos: um homem de 94 anos, internado desde 10/02
em hospital público, e um homem de 69 anos, internado em 13/02 na enfermaria e transferido para UTI do Hospital
de Porto Ferreira em 16/02 pelo sistema CROSS. Como o endereço de origem do paciente é de São Carlos, o óbito
é registrado para o município.
São Carlos contabiliza neste momento 10.105 casos positivos para COVID-19 (106 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 135 óbitos confirmados e 117 descartados.
Dos 10.105 casos positivos, 9.520 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 10 óbitos sem
internação, 575 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 406 receberam alta hospitalar e 125
positivos internados foram a óbito. 9.455 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.041 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (113 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 77 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria (23 positivos, 2 suspeitos e 3
negativos). Na UTI adulto estão internadas 48 pessoas (48 positivos). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada neste momento na UTI. 24 pacientes de
outros municípios permanecem internados em São Carlos, sendo 18 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 86,4% (38 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 95%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 22 pessoas. Na rede particular 7 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 43.024 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 40.755 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.269 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 27.422 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.022 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.162 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 238 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/02/2021 –
BOLETIM Nº 298/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-02-2021-boletim-no-298-ano-2/February 25,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (25/02/21) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 10.163 casos positivos para COVID-19 (58 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 135 óbitos confirmados e 118 descartados.
O óbito descartado é de um homem de 65 anos, internado em hospital público desde 20/02, porém com resultado
negativo para COVID-19 e morte registrada nesta quarta-feira (24/02).
Dos 10.163 casos positivos, 9.573 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 10 óbitos sem
internação, 580 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 412 receberam alta hospitalar e 125
positivos internados foram a óbito. 9.587 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.183 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (142 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 73 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (23 positivos, 1 suspeito e 2
negativos). Na UTI adulto estão internadas 45 pessoas (45 positivos). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com suspeita da doença. Uma criança também está internada na UTI, porém já com resultado negativo
para a doença. 23 pacientes de outros municípios permanecem internados em São Carlos, sendo 17 em UTI/SUS e
2 em UTI de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 82% (36 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 35 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 90%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 9 pessoas estão internadas na enfermaria e 10 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 43.214 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 40.877 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.337 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 27.552 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.161 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.204 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 187 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/02/2021 –
BOLETIM Nº 299/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-02-2021-boletim-no-299-ano-2/February 26,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (26/02/21) mais 2 óbitos por COVID19 no município, totalizando neste momento 137 mortes.
Morreram na noite da última quinta-feira (25/02) uma mulher de 69 anos, internada em hospital público em 24/02 e
homem de 80 anos, internado em hospital público em 12/02.
Também morreram na quinta-feira (25/02) dois pacientes de Araraquara internados em hospital público de São
Carlos: um homem de 46 anos, internado em 18/02 e um homem de 77 anos, internado desde 17/02.
São Carlos contabiliza neste momento 10.238 casos positivos para COVID-19 (75 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 137 óbitos confirmados e 119 descartados.
O óbito descartado é de um homem de 91 anos, internado em hospital público desde 21/02, com resultado negativo
para COVID-19 e morte registrada nesta quinta-feira (25/02).
Dos 10.238 casos positivos, 9.639 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 10 óbitos sem
internação, 588 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 414 receberam alta hospitalar e 127
positivos internados foram a óbito. 9.678 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.327 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (144 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 76 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria (25 positivos e 1 suspeito). Na UTI
adulto estão internadas 48 pessoas (47 positivos e 1 suspeito). Neste momento uma criança está internada na
enfermaria com resultado negativo para a doença. Uma criança também está internada na UTI com resultado
negativo para COVID-19. 25 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 17 em UTI/SUS
e 2 em UTI de hospital particular. 5 estão internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital privado.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 86,4% (38 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 37 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 95%. Na

enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 9 pessoas estão internadas na enfermaria e 11 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 43.348 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 40.997 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.351 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 27.800 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.305 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.264 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 231 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/02/2021 –
BOLETIM Nº 300/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-02-2021-boletim-no-300-ano-2/March 1, 2021

SÃO CARLOS TEM 100% DE OCUPAÇÃO EM LEITOS DE UTI/SUS PARA ADULTOS
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (01/03) mais 1 óbito por COVID-19,
totalizando neste momento 138 mortes.
Trata-se de uma mulher de 62 anos, internada em hospital público em 27/02 com resultado positivo para COVID-19
e óbito neste domingo ((28/02).
Já nesta segunda-feira (01/03) morreram dois pacientes de outros municípios internados em hospital público de São
Carlos: um homem de 76 anos de Ibaté internado desde 20/02 e um homem de 51 anos de Porto Ferreira internado
desde 13/02.
São Carlos contabiliza neste momento 10.372 casos positivos para COVID-19 (134 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 138 óbitos confirmados e 119 descartados.
Dos 10.372 casos positivos, 9.639 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 10 óbitos sem
internação, 601 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 414 receberam alta hospitalar e 128
positivos internados foram a óbito. 9.756 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.556 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (229 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 91 pessoas, sendo 36 adultos na enfermaria (30 positivos e 6 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 52 pessoas (50 positivos e 2 suspeitos). Neste momento uma criança está internada na
enfermaria com suspeita da doença. Duas crianças estão internadas na UTI com resultado negativo para COVID-19.
21 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 14 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital privado.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 95,5% (42 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 40 adultos e 2
crianças). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 100%. Na

enfermaria/SUS estão internadas 21 pessoas. Na rede particular 16 pessoas estão internadas na enfermaria e 12 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 46.173 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 43.038 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.135 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 28.214 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.534 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.398 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 282 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/03/2021 –
BOLETIM Nº 301/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-03-2021-boletim-no-301-ano-2/March 2, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (02/03) mais 3 óbitos por COVID-19,
totalizando neste momento 141 mortes.
Trata-se de uma mulher de 87 anos, internada em hospital público em 23/02, com alta em 24/02 e que evolui para
óbito nesta terça-feira (02/03).
Também morreram nesta terça-feira (02/03) um homem de 41 anos, internado em hospital público desde 13/02 e
mulher de 98 anos, internada em hospital privado desde 23/02.
Já nesta terça -feira (02/03) também morreu um paciente de 78 anos de Américo Brasiliense internado em hospital
público de São Carlos desde 20/02.
São Carlos contabiliza neste momento 10.461 casos positivos para COVID-19 (89 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 141 óbitos confirmados e 119 descartados.
Dos 10.461 casos positivos, 9.848 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 11 óbitos sem
internação, 602 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 421 receberam alta hospitalar e 130
positivos internados foram a óbito. 9.920 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.670 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (114 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 77 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (26 positivos e 4 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 42 pessoas (43 positivos). Neste momento duas criança estão internadas na enfermaria
com suspeita da doença. Duas crianças estão internadas na UTI com resultado negativo para COVID-19. 19
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 14 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. 1 está internado em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital privado.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 75% (33 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 31 adultos e 2
crianças). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 82,5%. Na

enfermaria/SUS estão internadas 24 pessoas. Na rede particular 8 pessoas estão internadas na enfermaria e 12 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 46.359 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 43.225 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.134 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 28.367 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.648 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.446 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 273 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/03/2021 –
BOLETIM Nº 302/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-03-2021-boletim-no-302-ano-2/March 3, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (03/03) mais 1 óbito por COVID-19,
totalizando neste momento 142 mortes.
Trata-se de um homem de 72 anos com resultado positivo para COVID-19 e que procurou o Centro de Triagem de
Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho na terça-feira (02/03), recebeu atendimento médico, porém morreu no
local.
Morreram nesta quarta-feira (03/03) dois pacientes de outros municípios internados em hospital público de São
Carlos, sendo um homem de 84 anos de Ibaté, internado desde 19/02 e um homem de 74 anos de Araraquara
internado desde 21/02. Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, os óbitos serão computados para os
municípios de origem dos pacientes.
São Carlos contabiliza neste momento 10.545 casos positivos para COVID-19 (84 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 142 óbitos confirmados e 119 descartados.
Dos 10.545 casos positivos, 9.919 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 614 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 434 receberam alta hospitalar e 130
positivos internados foram a óbito. 9.990 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.802 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (132 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 78 pessoas, sendo 29 adultos na enfermaria (26 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 45 pessoas (45 positivos). Neste momento 2 crianças estão internadas na
enfermaria com suspeita da doença. Duas crianças também estão internadas na UTI, porém com resultado negativo
para COVID-19. 21 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 15 em UTI/SUS e 3 em
UTI de hospital particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 79,6% (35 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 33 adultos e 2
crianças). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 87,5%. Na

enfermaria/SUS estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 12 pessoas estão internadas na enfermaria e 12 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 46.511 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 43.497 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.014 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 28.560 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.778 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.530 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 252 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/03/2021 –
BOLETIM Nº 303/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-03-2021-boletim-no-303-ano-2/March 4, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (04/03) mais 1 óbito por COVID-19,
totalizando neste momento 143 mortes.
Trata-se de um homem de 67 anos, internado em hospital público desde 22/02 e morte registrada em 03/03.
São Carlos contabiliza neste momento 10.584 casos positivos para COVID-19 (39 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 143 óbitos confirmados e 119 descartados.
Dos 10.584 casos positivos, 9.951 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 621 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 436 receberam alta hospitalar e 131
positivos internados foram a óbito. 10.008 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 27.864 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (62 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 91 pessoas, sendo 37 adultos na enfermaria (31 positivos e 6 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 50 pessoas (49 positivos e 1 suspeito). Neste momento 2 crianças estão internadas na
enfermaria com resultado negativo para COVID-19. Duas crianças também com resultado negativo estão internadas
na UTI. 27 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 16 em UTI/SUS e 3 em UTI de
hospital particular. 5 estão internados em enfermaria do SUS e 3 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 86,4% (38 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 36 adultos e 2
crianças). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 95%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 24 pessoas. Na rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e 14 na
UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 46.792 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 43.707 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.085 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 28.628 pessoas já realizaram coleta de
exames, 21.835 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.568 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 225 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/03/2021 –
BOLETIM Nº 304/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-03-2021-boletim-no-304-ano-2/March 5, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (05/03) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 10.733 casos positivos para COVID-19 (149 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 143 óbitos confirmados e 119 descartados.
Três pessoas de outros municípios que estavam internadas em hospital público de São Carlos morreram. Um
homem de 60 anos de Araraquara internado desde 01/03 morreu nesta quinta-feira (04/03). Nesta sexta-feira
(05/03) morreram duas pessoas de Ibaté: um homem de 74 anos, internado desde 03/03 e um homem de 86 anos,
internado desde 26/02.
Dos 10.733 casos positivos, 10.092 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 629 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 439 receberam alta hospitalar e 131
positivos internados foram a óbito. 10.130 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.067 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (203 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 91 pessoas, sendo 38 adultos na enfermaria (35 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 50 pessoas (49 positivos e 1 suspeito). Neste momento 2 crianças estão
internadas na enfermaria com resultado negativo para COVID-19. Uma criança também com resultado negativo está
internada na UTI. 26 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 15 em UTI/SUS e 3 em
UTI de hospital particular. 5 estão internados em enfermaria do SUS e 3 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 86,4% (38 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 37 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 95%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 23 pessoas. Na rede particular 17 pessoas estão internadas na enfermaria e 13 na
UTI.

O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 46.927 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 43.932 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.995 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 28.860 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.036 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.643 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 181 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-03-2021-boletim-extra/March 6, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (06/03/21) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando neste momento 146 óbitos.
Morreram na manhã deste sábado (06/03), já com resultado positivo para COVID-19, um homem de 91 anos,
internado desde 01/03 e uma mulher de 58 anos internada desde 16/02. Na noite da última sexta-feira (05/03)
morreu um homem de 74 anos, internado em hospital público desde 03/03.
Também foram registradas duas mortes de pacientes de outros municípios internados em hospitais públicos de São
Carlos. Trata-se de um homem de 58 anos de Ibaté, internado desde 05/02 e de uma mulher de 62 anos de
Tabatinga, internada desde 04/03. Como estabelece o protocolo do Ministério da Saúde os óbitos são contabilizados
para os municípios de origem dos pacientes.
Portanto, neste momento São Carlos continua com 10.733 casos positivos para a doença, porém com mais 3 óbitos,
uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
O município conta hoje com 40 leitos para adultos de UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 30 na
Santa Casa. No momento 40 pessoas estão internadas em UTI/SUS (100% de ocupação).
Outros 4 pacientes, casos de média complexidade, 3 estão na UPA da Vila Prado e 1 no Centro de Triagem de
Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho, aguardando transferência para hospital público.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-03-2021-boletim-extra/March 7, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (07/03/21) mais três mortes por
COVID-19 no município, totalizando neste momento 149 óbitos.
Morreram neste domingo (07/03), já com resultado positivo para COVID-19, um homem de 44 anos, transferido na
sexta-feira (05/03) para UTI de hospital de Araraquara; um homem de 54 anos, internado em hospital público em
03/03 e uma mulher de 81 anos, internada em hospital público desde 05/03.
Também foi registrada a morte de um homem de Ibaté de 60 anos, internado em hospital público de São Carlos
desde 25/02.
Portanto, neste momento São Carlos continua com 10.733 casos positivos para a doença, porém com mais três
óbitos, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
O município conta hoje com 40 leitos para adultos de UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 30 na
Santa Casa. No momento 40 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS.
Outros 5 pacientes neste momento, casos de baixa complexidade, estão em leitos de estabilização, 3 estão na UPA
da Vila Prado, 1 na UPA do Santa Felícia e 1 no Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio
Filho, aguardando transferência para hospitais públicos.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/03/2021 –
BOLETIM Nº 305/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/sao-carlos-ultrapassa-150-mortes-por-covid-19/March 8, 2021

SÃO CARLOS ULTRAPASSA 150 MORTES POR COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (08/03) mais três mortes por
COVID-19 no município, totalizando neste momento 152 óbitos.
No domingo (07/03) morreram duas pessoas: uma mulher de 77 anos internada em hospital público desde 04/03 e
um homem de São Carlos que estava internado em hospital de Ituverava desde 02/03. Nesta segunda-feira (08/03)
morreu um homem de 83 anos, internado em hospital público desde 22/02.
Duas pessoas de outros municípios que estavam internadas em hospitais de São Carlos também morreram neste
domingo (07/03): um homem de 59 anos de Bauru, internado em hospital privado desde 13/02 e um rapaz de 27
anos de Ibaté, internado em 07/03 e óbito registrado no mesmo dia.
São Carlos contabiliza neste momento 10.824 casos positivos para COVID-19 (91 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 152 óbitos confirmados, 1 suspeito e 119 descartados.
O óbito suspeito é de um homem de 79 anos, internado em hospital privado nesta segunda-feira (08/03) e óbito já
registrado. A coleta de material foi realizada e neste momento a Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado do
exame.
Dos 10.824 casos positivos, 10.169 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 643 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 439 receberam alta hospitalar e 140
positivos internados foram a óbito. 10.235 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.208 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (141 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 93 pessoas, sendo 39 adultos na enfermaria (36 positivos e 3 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 53 pessoas (51 positivos e 2 suspeitos). Neste momento 1 criança está internada na
enfermaria com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada na UTI. 23 pacientes de outros municípios

estão internados em São Carlos, sendo 12 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital particular. 3 estão internados em
enfermaria do SUS e 4 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 91% (40 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, todos adultos). Se
contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 100%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 23 pessoas. Na rede particular 17 pessoas estão internadas na enfermaria e 13 na UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 47.626 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 44.664 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.962 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 29.164 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.176 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.732 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 256 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/03/2021 –
BOLETIM Nº 306/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-03-2021-boletim-no-306-ano-2/March 9, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (09/03) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando neste momento 153 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 77 anos, internada em hospital público em 08/03 com resultado positivo para COVID-19
e óbito no mesmo dia.
São Carlos contabiliza neste momento 10.985 casos positivos para COVID-19 (161 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 153 óbitos confirmados, 2 suspeitos e 119 descartados.
O óbito suspeito é de uma mulher de 33 anos que procurou atendimento na UPA do Santa Felícia nesta terça-feira
(09/03) e que evoluiu a óbito. A coleta de material foi realizada e neste momento a Vigilância Epidemiológica
aguarda o resultado do exame. A VIGEP também aguarda o resultado do exame de um homem de 79 anos,
internado em hospital privado em 08/03 e óbito no mesmo dia.
Dos 10.985 casos positivos, 10.323 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 650 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 441 receberam alta hospitalar e 141
positivos internados foram a óbito. 10.351 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.239 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (121 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 96 pessoas, sendo 40 adultos na enfermaria (37 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 55 pessoas (53 positivos e 2 suspeitos). Neste momento 1 criança está
internada na enfermaria com resultado negativo para a doença. Nenhuma criança está internada na UTI. 22
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 11 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS e 4 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 93,2% (41 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Se
contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 100%. Na enfermaria/SUS
estão internadas 19 pessoas. Na rede particular 22 pessoas estão internadas na enfermaria e 14 na UTI.

Neste momento1 paciente com outras enfermidades, internado em UTI geral, foi testado e o resultado foi positivo
para o novo coronavírus. O paciente permanece isolado na UTI geral, porém aguarda transferência para a UTI/SUS
COVID-19.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 47.816 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 44.843 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.973 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 29.362 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.294 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.824 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 244 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/03/2021 –
BOLETIM Nº 307/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-03-2021-boletim-no-307-ano-2/March 10,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (10/03) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando neste momento 156 óbitos.
Na terça-feira (09/03) morreram dois pacientes em hospitais públicos: uma mulher de 68 anos, internada desde
05/03 e um homem de 65 anos, internado desde 04/03. Já nesta quarta-feira (10/03) morreu um homem de 74 anos,
internado em hospital público desde 06/03.
São Carlos contabiliza neste momento 11.191 casos positivos para COVID-19 (206 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 156 óbitos confirmados e 121 descartados.
Os óbitos descartados são de uma mulher de 33 anos que procurou atendimento na UPA do Santa Felícia na última
terça-feira (09/03) e que evoluiu a óbito no mesmo dia e de um de 79 anos, internado em hospital privado na
segunda-feira (08/03) e que também morreu no mesmo dia.
Dos 11.191 casos positivos, 10.520 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 659 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 446 receberam alta hospitalar e 144
positivos internados foram a óbito. 10.503 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.485 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (156 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 100 pessoas, sendo 44 adultos na enfermaria (42 positivos e 2 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 53 pessoas (53 positivos). Neste momento 2 crianças estão internadas na enfermaria com
suspeita da doença. Uma criança está internada na UTI também com suspeita da COVID-19. 23 pacientes de outros
municípios estão internados em São Carlos, sendo 14 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital particular. 3 estão
internados em enfermaria do SUS e 3 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 93,2% (41 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 40 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 100%. Na

enfermaria/SUS estão internadas 25 pessoas. Na rede particular 21 pessoas estão internadas na enfermaria e 13 na
UTI.
Neste momento 8 pacientes com resultado positivo para COVID-19 estão em leitos de estabilização, 4 na UPA da
Vila Prado e 4 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, aguardando transferência para hospitais
públicos.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 48.051 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 45.141 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.910 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 29.548 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.448 tiveram resultado negativo para COVID-19, 6.935 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 165 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/03/2021 –
BOLETIM Nº 308/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-03-2021-boletim-no-308-ano-2/March 11,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (11/03) mais 5 mortes por COVID-19
no município, totalizando neste momento 161 óbitos.
Na noite desta quarta-feira (10/03) morreram 4 pacientes em hospitais públicos: mulher de 63 anos, internada desde
24/02; mulher de 64 anos, internada desde 01/03; homem de 53 anos, internado desde 27/02 e uma mulher de 80
anos, internada em 08/03. Em hospital particular morreu nesta quarta (10/03) um homem de 91 anos, internado
desde 06/03.
São Carlos contabiliza neste momento 11.372 casos positivos para COVID-19 (181 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 161 óbitos confirmados e 121 descartados.
Dos 11.372 casos positivos, 10.697 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 12 óbitos sem
internação, 663 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 453 receberam alta hospitalar e 149
positivos internados foram a óbito. 10.636 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.621 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (136 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 90 pessoas, sendo 33 adultos na enfermaria (31 positivos e 2 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 54 pessoas (53 positivos e 1 suspeito). Neste momento 2 crianças estão internadas na
enfermaria com suspeita da doença. Uma criança está internada na UTI também com suspeita da COVID-19. 23
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 14 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS e 2 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 93,2% (41 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 40 adultos e 1
criança). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 100%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 23 pessoas. Na rede particular 12 pessoas estão internadas na enfermaria e 14 na
UTI.

Neste momento 8 pacientes com resultado positivo para COVID-19 estão em leitos de estabilização, 2 na UPA da
Vila Prado, 2 na UPA do Santa Felícia e 4 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, aguardando
transferência para hospitais públicos.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 48.263 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 45.395 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.868 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 29.869 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.584 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.039 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 246 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/03/2021 –
BOLETIM Nº 309/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-03-2021-boletim-no-309-ano-2/March 12,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (12/03) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando neste momento 163 óbitos.
Morreu na última quinta-feira (11/03) um homem de 80 anos, internado em hospital público desde 07/03. Nesta
sexta-feira (12/03) morreu um homem de 30 anos com exame positivo para COVID-19 que estava na UPA do Santa
Felícia aguardando vaga para internação.
Também morreu na quinta-feira (11/03) uma mulher de 65 anos de Ibaté, internada em hospital público de São
Carlos desde 02/03.
São Carlos contabiliza neste momento 11.522 casos positivos para COVID-19 (150 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 163 óbitos confirmados e 122 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 75 anos, internada em 10/03 e com óbito registrado nesta sexta-feira
(12/03).
Dos 11.522 casos positivos, 10.839 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 13 óbitos sem
internação, 670 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 453 receberam alta hospitalar e 150
positivos internados foram a óbito. 10.779 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.777 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (156 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 100 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria (35 positivos e 6 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 55 pessoas (52 positivos e 3 suspeitos). Neste momento 3 crianças estão internadas na
enfermaria, 2 com resultado negativo e 1 com suspeita da doença. Uma criança está internada na UTI também com
suspeita da COVID-19. 22 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 12 em UTI/SUS e
5 em UTI de hospital particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS e 2 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje (contabilizando os 4 leitos de
pediatria SUS e os 40 de adultos) em 93,2% (41 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS, 40 adultos e 1

criança). Se contabilizarmos somente leitos de UTI/SUS adulto (40 leitos no total) o índice fica em 100%. Na
enfermaria/SUS estão internadas 25 pessoas. Na rede particular 19 pessoas estão internadas na enfermaria e 15 na
UTI.
Neste momento 10 pacientes com resultado positivo para COVID-19 estão em leitos de estabilização, sendo 3 na
UPA da Vila Prado, 2 na UPA do Santa Felícia, 1 na UPA do Cidade Aracy e 4 no Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio Filho, aguardando transferência para hospitais públicos.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 49.101 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 45.607 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 3.494 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 30.002 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.735 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.142 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 125 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-03-2021-boletim-extra/March 13, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (13/03/21) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando neste momento 166 óbitos.
Na sexta-feira (12/03) morreu um homem de 61 anos internado em hospital público em 11 de março. Já neste
sábado morreram mais duas pessoas vítimas da COVID-19: um homem de 76 anos internado em hospital público
desde 10/03 e uma mulher de 71 anos que morreu no domicílio.
Portanto, neste momento São Carlos continua com 11.522 casos positivos para a doença, porém com mais três
óbitos, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
O município conta hoje com 40 leitos para adultos de UTI/SUS, sendo 10 no Hospital Universitário (HU) e 30 na
Santa Casa. No momento 40 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS. A rede particular também está com
100% de ocupação em leitos de UTI.
Outros 10 pacientes estão em leitos de estabilização, sendo 3 na UPA da Vila Prado, 2 na UPA do Santa Felícia, 1
na UPA do Cidade Aracy e 4 no Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho, todos
aguardando transferência para hospitais públicos.
Um paciente que também estava na UPA do Santa Felícia já foi transferido neste sábado (13/03) para leito da Santa
Casa.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/03/2021 –
BOLETIM Nº 310/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-03-2021-boletim-no-310-ano-2/March 15,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (15/03) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 11.853 casos positivos para COVID-19 (331 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 166 óbitos confirmados e 122 descartados.
Dos 11.853 casos positivos, 11.155 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 14 óbitos sem
internação, 684 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 454 receberam alta hospitalar e 152
positivos internados foram a óbito. 11.156 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 28.968 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (191 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 110 pessoas, sendo 48 adultos na enfermaria (43 positivos, 1 negativo e 4
suspeitos). Na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (56 positivos e 1 suspeito). Neste momento 5 crianças estão
internadas na enfermaria, 4 com resultado negativo e 1 com suspeita da doença. Nenhuma criança está internada
na UTI. 21 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 11 em UTI/SUS e 5 em UTI de
hospital particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS e 2 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (40 adultos estão
internados). Na enfermaria/SUS estão internadas 28 pessoas. Na rede particular 25 pessoas estão internadas na
enfermaria e 17 na UTI.
Os 4 leitos de UTI/SUS para crianças não estão ocupados neste momento.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 10 pacientes com resultado positivo para COVID-19 estão em
leitos de estabilização, sendo 4 na UPA da Vila Prado (3 são casos de baixa complexidade), 2 na UPA do Cidade
Aracy (1 caso é de baixa complexidade) e 4 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho (todos casos de

baixa complexidade), aguardando transferência para hospitais públicos. Três casos de maior complexidade que
estavam na UPA do Santa Felícia já foram transferidos para hospitais.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 49.642 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 47.747 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.895 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 30.494 pessoas já realizaram coleta de
exames, 22.923 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.269 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 302 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/03/2021 –
BOLETIM Nº 311/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-03-2021-boletim-no-311-ano-2/March 16,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (16/03) mais 2 óbitos por COVID-19
no município, totalizando 168 mortes.
Trata-se de uma mulher de 72 anos, internada em hospital público desde 04/03 e morte registrada nesta terça-feira
(16/03) e de uma mulher também de 72 anos que estava em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio Filho aguardando transferência para UTI de hospital público pelo sistema CROSS e que evolui a óbito
na noite da última segunda-feira (15/03).
São Carlos contabiliza neste momento 12.186 casos positivos para COVID-19 (333 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 168 óbitos confirmados, 2 suspeitos e 122 descartados.
Os óbitos suspeitos são de duas mulheres que estavam em leito de estabilização da UPA Vila Prado: uma de 59
anos que evolui a óbito na noite desta segunda-feira (15/03) e uma de 78 anos que morreu nesta terça-feira (16/03).
As amostras já foram coletadas e a Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado dos exames.
Dos 12.186 casos positivos, 11.475 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 14 óbitos sem
internação, 697 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 459 receberam alta hospitalar e 153
positivos internados foram a óbito.11.284 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 29.205 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (237 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 113 pessoas, sendo 50 adultos na enfermaria (48 positivos, 1 negativo e 1
suspeito). Na UTI adulto estão internadas 59 pessoas (58 positivos e 1 suspeito). Neste momento 3 crianças estão
internadas na enfermaria, todas com resultado negativo para a doença. Uma criança está internada na UTI/SUS
com suspeita de COVID-19. 21 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 10 em
UTI/SUS e 6 em UTI de hospital particular. 4 estão internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital
particular.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (40 adultos estão
internados). Na enfermaria/SUS estão internadas 29 pessoas. Na rede particular 24 pessoas estão internadas na
enfermaria e 19 na UTI.
Dos 4 leitos para de UTI/SUS para crianças, um está ocupado neste momento.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 17 pacientes estão em leitos de estabilização, sendo 11 na UPA
da Vila Prado (baixa e média complexidade), 2 na UPA do Cidade Aracy (baixa complexidade), 2 na UPA do Santa
Felícia (alta complexidade) e 2 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho (baixa e média complexidade).
Todos aguardam transferência para hospitais públicos via sistema CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 49.918 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 47.964 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.964 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 30.821 pessoas já realizaram coleta de
exames, 23.160 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.443 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 218 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/03/2021 –
BOLETIM Nº 312/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-03-2021-boletim-no-312-ano-2/March 17,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (17/03) mais 1 óbito por COVID-19
no município, totalizando 169 mortes.
Trata-se de uma mulher de 80 anos que procurou atendimento no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho
já com resultado positivo para COVID-19, e que evolui a óbito na madrugada desta quarta-feira (17/03).
Também morreram nesta quarta-feira (17/03) dois pacientes de Ibaté internados em hospitais públicos de São
Carlos. Trata-se de uma mulher de 57 anos, internada desde 14/02 e uma mulher de 59 anos internada desde
07/03.
São Carlos contabiliza neste momento 12.337 casos positivos para COVID-19 (151 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 169 óbitos confirmados e 124 descartados.
Os óbitos descartados são de duas mulheres que estavam em leito de estabilização da UPA Vila Prado: uma de 59
anos que evolui a óbito na noite desta segunda-feira (15/03) e uma de 78 anos que morreu nesta terça-feira (16/03).
Dos 12.337 casos positivos, 11.618 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 16 óbitos sem
internação, 703 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 460 receberam alta hospitalar e 153
positivos internados foram a óbito.11.389 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 29.368 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (163 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 116 pessoas, sendo 52 adultos na enfermaria (50 positivos e 2 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 59 pessoas (58 positivos e 1 suspeito). Neste momento 4 crianças estão internadas na
enfermaria, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Uma criança está internada na UTI/SUS com
suspeita de COVID-19. 19 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 9 em UTI/SUS e
5 em UTI de hospital particular. 3 estão internados em enfermaria do SUS e 2 em enfermaria de hospital particular.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (40 adultos estão
internados). Na enfermaria/SUS estão internadas 29 pessoas. Na rede particular 27 pessoas estão internadas na
enfermaria e 19 na UTI.
Dos 4 leitos para de UTI/SUS para crianças, 1 está ocupado neste momento.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 18 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 4
na UPA do Aracy, 3 na do Santa Felícia, 11 na Vila Prado e 1 no Centro de Triagem.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 50.142 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 48.225 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.917 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 31.062 pessoas já realizaram coleta de
exames, 23.322 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.554 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 186 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/03/2021 –
BOLETIM Nº 313/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-03-2021-boletim-no-313-ano-2/March 18,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (18/03) mais 2 óbitos por COVID-19
no município, totalizando 171 mortes.
Morreram nesta quinta-feira (18/03) um homem de 45 anos, internado em hospital público desde 03/03 e um homem
de 57 anos, internado em hospital público desde 09/03.
Também morreram nesta quinta (18/03) dois pacientes de Ibaté internados em hospitais públicos de São Carlos.
Trata-se de um homem de 62 anos, internado desde 02/03 e um homem de 68 anos, internado desde 13/03.
São Carlos contabiliza neste momento 12.468 casos positivos para COVID-19 (131 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 171 óbitos confirmados e 124 descartados.
Dos 12.468 casos positivos, 11.749 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 16 óbitos sem
internação, 703 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 465 receberam alta hospitalar e 155
positivos internados foram a óbito.11.559 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 29.553 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (185 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 109 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria (39 positivos e 2 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 61 pessoas (61 positivos). Neste momento 6 crianças estão internadas na enfermaria, 2
com suspeita da doença e 4 com resultado negativo. Uma criança está internada na UTI/SUS com resultado
negativo para COVID-19. 17 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS
e 5 em UTI de hospital particular. 2 estão internados em enfermaria do SUS e 2 em enfermaria de hospital
particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (40 adultos estão
internados). Na enfermaria/SUS estão internadas 25 pessoas. Na rede particular 22 pessoas estão internadas na
enfermaria e 21 na UTI.
Dos 4 leitos para de UTI/SUS para crianças, 1 está ocupado neste momento.

O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 16 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na UPA do Aracy, 5 na do Santa Felícia, 7 na Vila Prado e 2 no Centro de Triagem.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 50.422 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 48.229 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.913 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 31.364 pessoas já realizaram coleta de
exames, 23.505 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.683 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 176 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/03/2021 –
BOLETIM Nº 314/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-03-2021-boletim-no-314-ano-2/March 19,
2021

São Carlos contabiliza nesta sexta-feira 177 mortes por COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (18/03) mais 6 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 177 mortes.
Morreram nesta sexta-feira (19/03) um homem de 85 anos, internado em hospital privado desde 17/02; uma mulher
de 77 anos, internada em hospital público desde 25/01; um homem de 73 anos, internado em hospital público desde
16/02; um homem de 80 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia; uma mulher de 63 anos
que também estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia e uma mulher de 86 anos que estava em leito de
estabilização da UPA Vila Prado. Todos que estavam em leito de estabilização das unidades de pronto atendimento
(UPAS) já estavam cadastrados com pedidos de transferência na CROSS.
São Carlos contabiliza neste momento 12.568 casos positivos para COVID-19 (100 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 177 óbitos confirmados e 124 descartados.
Dos 12.568 casos positivos, 11.832 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 19 óbitos sem
internação, 718 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 467 receberam alta hospitalar e 158
positivos internados foram a óbito.11.697 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 29.718 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (165 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 115 pessoas, sendo 49 adultos na enfermaria (45 positivos e 4 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 62 pessoas (61 positivos e 1 suspeito). Neste momento 4 crianças estão internadas na
enfermaria, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. Nenhuma criança está internada na UTI/SUS. 13
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 7 em UTI/SUS e 5 em UTI de hospital
particular. Ninguém de outro município está internado em enfermaria do SUS neste momento e 1 está em
enfermaria de hospital particular.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (40 adultos estão
internados). Na enfermaria/SUS estão internadas 24 pessoas. Na rede particular 29 pessoas estão internadas na
enfermaria e 22 na UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 18 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 4
na UPA do Aracy, 2 na do Santa Felícia, 9 na Vila Prado e 3 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 50.613 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 48.525 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.088 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 31.649 pessoas já realizaram coleta de
exames, 23.670 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.766 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 213 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-03-2021-boletim-extra/March 20, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (20/03/21) mais 5 mortes por COVID-19
no município, totalizando 182 óbitos até o momento.
Morreu na noite da última sexta-feira (19/03) uma mulher de 88 anos internada em hospital público desde 12/03. Já
neste sábado (20/03) morreram mais 4 pacientes: uma mulher de 61 anos, internada em hospital público desde
01/03; uma mulher de 49 anos, internada em hospital público desde 11/03, um homem de 51 anos, internado em
hospital público desde 26/02 e um idoso de 91 anos, internado em hospital público desde 12/03.
Portanto neste momento São Carlos continua com 12.568 casos positivos para a doença, porém com mais 5 óbitos,
uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados do município.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 23 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 3
na UPA do Aracy, 2 na do Santa Felícia, 8 na Vila Prado e 11 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
Dos 23 pacientes, 3 são casos de alta complexidade.
TRANSFERÊNCIAS – Pela manhã 2 pacientes foram transferidos pela CROSS para enfermarias, mas outras duas
pessoas já ocupam esses leitos de estabilização. Neste momento outros 4 pacientes, dos 23 internados em leito de
estabilização das unidades municipais, estão sendo preparados para transferência via CROSS, 2 para enfermaria e
2 para UTI’s. Os demais aguardam vagas para transferência.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-03-2021-boletim-extra/March 21, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (21/03/21) mais 4 mortes por COVID19 no município, totalizando 186 óbitos até o momento.
Morreram neste domingo (21/03) os seguintes pacientes: um homem de 58 anos, internado em hospital particular
desde 12/03; um homem de 95 anos, internado neste domingo (21/03) em hospital particular; um homem de 40
anos internado em hospital público desde 06/03 e um homem de 54 anos que estava em leito de estabilização da
UPA do Cidade Aracy aguardando transferência desde 18/03, via CROSS, para UTI de hospital público.
Também morreu neste domingo (21/03) um homem de 57, internado ontem em hospital público, porém o resultado
do exame foi negativo para COVID-19.
Portanto neste momento São Carlos continua com 12.568 casos positivos para a doença, porém com mais 4 óbitos,
uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados do município.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 12 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na do Santa Felícia (baixa complexidade), 5 na Vila Prado (4 de baixa complexidade e 1 intubado) e 5 no Centro de
Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, todos de baixa complexidade. Nenhuma pessoa está neste momento em leito
de estabilização na UPA do Aracy. Dos 12 pacientes, 1 é caso de alta complexidade.
TRANSFERÊNCIAS – Neste domingo (21/03) já foram transferidos das UPAS e do Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio Filho 3 pacientes via CROSS, sendo 2 para enfermarias e 1 para UTI.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-03-2021-boletim-extra-2/March 21, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (21/03/21) mais 4 mortes por COVID19 no município, totalizando 186 óbitos até o momento.
Morreram neste domingo (21/03) os seguintes pacientes: um homem de 58 anos, internado em hospital particular
desde 12/03; um homem de 95 anos, internado neste domingo (21/03) em hospital particular; um homem de 40
anos internado em hospital público desde 06/03 e um homem de 54 anos que estava em leito de estabilização da
UPA do Cidade Aracy aguardando transferência desde 18/03, via CROSS, para UTI de hospital público.
Também morreu neste domingo (21/03) um homem de 57, internado ontem em hospital público, porém o resultado
do exame foi negativo para COVID-19.
Portanto neste momento São Carlos continua com 12.568 casos positivos para a doença, porém com mais 4 óbitos,
uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados do município.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 12 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na do Santa Felícia (baixa complexidade), 5 na Vila Prado (4 de baixa complexidade e 1 intubado) e 5 no Centro de
Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, todos de baixa complexidade. Nenhuma pessoa está neste momento em leito
de estabilização na UPA do Aracy. Dos 12 pacientes, 1 é caso de alta complexidade.
TRANSFERÊNCIAS – Neste domingo (21/03) já foram transferidos das UPAS e do Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio Filho 3 pacientes via CROSS, sendo 2 para enfermarias e 1 para UTI.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/03/2021 –
BOLETIM Nº 315/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-03-2021-boletim-no-315-ano-2/March 22,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (22/03) mais 3 óbitos por COVID19 no município, totalizando 189 mortes.
Morreram nesta segunda-feira (22/03) um homem de 51 anos, internado em hospital público desde 13/03; uma
mulher de 79 anos, internada em hospital privado desde 28/02 e uma mulher de 61 anos, internada em hospital
público desde 28/01.
São Carlos contabiliza neste momento 12.682 casos positivos para COVID-19 (114 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 189 óbitos confirmados e 126 descartados.
O óbito descartado (negativo) é de um homem de 88 anos, internado em 20/03 e morte registrada em 21/03.
Dos 12.682 casos positivos, 11.910 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 19 óbitos sem
internação, 753 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 471 receberam alta hospitalar e 170
positivos internados foram a óbito.11.891 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 29.942 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (224 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 123 pessoas, sendo 58 adultos na enfermaria (55 positivos e 3 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 61 pessoas (60 positivos e 1 suspeito). Neste momento 3 crianças estão internadas na
enfermaria, todas com resultado negativo. 1 criança com resultado positivo para COVID-19 está internada em leito
pediátrico de UTI/SUS. 14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 10 em UTI/SUS e
3 em UTI de hospital particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS. Em enfermaria
de hospital particular nenhum paciente de fora está internado neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (40 adultos estão
internados). Na enfermaria/SUS estão internadas 30 pessoas. Na rede particular 31 pessoas estão internadas na
enfermaria e 21 na UTI.

O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 10 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 1
na UPA do Aracy, 1 na do Santa Felícia, 5 na Vila Prado e 3 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 51.148 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 49.381 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.767 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 32.187 pessoas já realizaram coleta de
exames, 23.893 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.780 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 414 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/03/2021 –
BOLETIM Nº 316/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-03-2021-boletim-no-316-ano-2/March 23,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (23/03) mais 2 óbitos por COVID-19
no município, totalizando 191 mortes.
Morreram na noite da última segunda-feira (22/03) um homem de 74 anos, internado em hospital público desde
01/03 e uma mulher de 64 anos, internada em hospital privado desde 21/02.
Também ontem (22/03) morreu um homem de 66 anos de Descalvado internado em hospital público de São Carlos
desde 17/03.
A Vigilância Epidemiológica foi notificada nesta terça-feira (23/03) de surto em instituição de longa permanência de
idosos. De 46 idosos, 7 apresentaram resultado positivo para COVID-19. De 48 funcionários, 1 apresentou resultado
positivo para o coronavírus. O médico da instituição está avaliando os idosos e até o momento todos permanecem
em isolamento na própria instituição. Todos os idosos e funcionários da instituição já receberam a primeira dose da
vacina do laboratório AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.
São Carlos contabiliza neste momento 12.782 casos positivos para COVID-19 (100 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 191 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 12.782 casos positivos, 12.008 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 19 óbitos sem
internação, 755 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 481 receberam alta hospitalar e 172
positivos internados foram a óbito.12.042 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 30.085 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (143 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 126 pessoas, sendo 57 adultos na enfermaria (57 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 62 pessoas (61 positivos e 1 suspeito). 1 criança com resultado positivo
para COVID-19 está internada em leito pediátrico de UTI/SUS. Neste momento 3 crianças estão internadas na
enfermaria, todas com resultado negativo. 17 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos,

sendo 11 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria
do SUS e 3 em enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 97,5% (38
adultos estão internados) e 1 criança está internada em UTI/SUS pediátrica. As duas vagas de UTI/SUS adulto já
estão reservadas para pacientes de transferências CROSS. Na enfermaria/SUS estão internadas 27 pessoas. Na
rede particular 36 pessoas estão internadas na enfermaria e 24 na UTI.
O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 12 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 7
na UPA do Aracy, 2 na Vila Prado, 1 na Santa Felícia e 2 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 51.401 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 49.601 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.800 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 32.259 pessoas já realizaram coleta de
exames, 24.033 tiveram resultado negativo para COVID-19, 7.982 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 244 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/03/2021 –
BOLETIM Nº 317/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-03-2021-boletim-no-317-ano-2/March 24,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (24/03) mais 2 óbitos por COVID-19
no município, totalizando 193 mortes.
Morreram na noite da última terça-feira (23/03) uma mulher de 78 anos, internada em hospital público no mesmo
dia. Nesta quarta-feira (24/03) veio a óbito uma mulher de 81 anos de instituição de longa permanência de idosos já
com resultado positivo para COVID-19. A idosa, com comorbidades, faleceu na própria instituição. Outros 6 idosos
estão positivos para a doença e permanecem em isolamento no próprio local, sendo acompanhados pelo médico
particular do abrigo.
São Carlos contabiliza neste momento 12.926 casos positivos para COVID-19 (144 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 193 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 12.926 casos positivos, 12.143 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 20 óbitos sem
internação, 763 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 489 receberam alta hospitalar e 173
positivos internados foram a óbito.12.171 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 30.228 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (143 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 125 pessoas, sendo 57 adultos na enfermaria (54 positivos, 2 suspeitos e 1
negativo). Na UTI adulto estão internadas 64 pessoas (64 positivos). 1 criança com resultado positivo para COVID19 está internada em leito pediátrico de UTI/SUS. Neste momento 3 crianças estão internadas na enfermaria, todas
com resultado negativo. 18 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 12 em UTI/SUS
e 2 em UTI de hospital particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 3 em
enfermaria de hospital particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 100% (40
adultos estão internados) e 1 criança está internada em UTI/SUS pediátrica. Na enfermaria/SUS estão internadas 25
pessoas. Na rede particular 35 pessoas estão internadas na enfermaria e 24 na UTI.

O município conta hoje com 44 leitos UTI/SUS, sendo 10 para adultos no Hospital Universitário (HU) e 34 na Santa
Casa (30 leitos na ala adulto e 4 na ala pediátrica).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 16 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na UPA do Aracy, 8 na Vila Prado, 4 na Santa Felícia e 2 pacientes suspeitos no Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio Filho. Todos os demais casos são de baixa complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 52.721 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 49.875 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.846 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 32.512 pessoas já realizaram coleta de
exames, 24.175 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.096 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 241 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/03/2021 –
BOLETIM Nº 318/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-03-2021-boletim-no-318-ano-2/March 25,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (25/03) mais 2 óbitos por COVID-19
no município, totalizando 195 mortes.
Uma mulher de 39 anos, de São Carlos, internada em UTI de hospital público de Matão, morreu nesta quinta-feira
(25/03). Ela passou por atendimento no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho no dia 21/03, ficou em leito
de estabilização e no dia 22/03 foi transferida para Matão por falta de leitos de terapia intensiva em São Carlos. Na
noite da última quarta-feira (24/03) morreu uma mulher de 79 anos, internada em hospital privado em 21/03.
São Carlos contabiliza neste momento 13.053 casos positivos para COVID-19 (127 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 195 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 13.053 casos positivos, 12.263 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 20 óbitos sem
internação, 770 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 489 receberam alta hospitalar e 175
positivos internados foram a óbito.12.261 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 30.414 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (186 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 132 pessoas, sendo 59 adultos na enfermaria (54 positivos e 5 suspeitos). Na UTI
adulto estão internadas 62 pessoas (62 positivos) e 6 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários
(UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados.
Nenhuma criança está internada em leito pediátrico de UTI/SUS. Neste momento 5 crianças estão internadas na
enfermaria, 2 com suspeita da doença e com resultado negativo.
16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS,
2 em UTI de hospital particular e 3 em UCI. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2
em enfermaria de hospital particular.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 85% (34
adultos em UTI/SUS ). Na Santa Casa estão internados em leitos de UTI/SUS 24 adultos, apesar de ter 30 vagas, o
hospital anunciou a falta de insumos para admissão de novos pacientes.
Na enfermaria/SUS estão internadas 29 pessoas. Na rede particular 35 pessoas estão internadas na enfermaria e
28 na UTI.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 23 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 5
na UPA do Aracy, 8 na Vila Prado, 5 na Santa Felícia e 5 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 52.933 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 50.161 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.762 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 32.753 pessoas já realizaram coleta de
exames, 24.360 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.190 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 203 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/03/2021 –
BOLETIM Nº 319/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-03-2021-boletim-no-319-ano-2/March 26,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (26/03) mais 5 óbitos por COVID-19 no
município, totalizando 200 mortes.
Morreram na última quinta-feira (25/03) 4 pacientes: homem de 35 anos, internado em hospital público desde 10/03,
um homem de 69 anos, internado em hospital público desde 18/03, um homem de 50 anos, internado em hospital
público em 22/03 e uma mulher de 63 anos, de São Carlos, internada em hospital de Matão em 16/03.
Já nesta sexta-feira (26/03) foi registrada a morte de um homem de 64 anos, internado em hospital privado desde
15/03.
São Carlos contabiliza neste momento 13.234 casos positivos para COVID-19 (181 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 200 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 13.234 casos positivos, 12.443 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 20 óbitos sem
internação, 771 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 492 receberam alta hospitalar e 180
positivos internados foram a óbito.12.412 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 30.577 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (163 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 123 pessoas, sendo 54 adultos na enfermaria (52 positivos, 1 suspeitos e 1
negativo). 5 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem
alta da UTI e ainda necessitam de cuidados.
Na UTI adulto estão internadas 59 pessoas (58 positivos e 1 negativo). Neste momento 5 crianças estão internadas
na enfermaria, 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. 16 pacientes de outros municípios estão
internados em São Carlos, sendo 7 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital particular. 2 pacientes de outro município
estão internados em enfermaria do SUS, 3 em enfermaria de hospital particular e 3 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 77,5% (21
adultos estão internados na Santa Casa e 10 no HU). Na Santa Casa estão internados em leitos de UTI/SUS 21

adultos, apesar de ter 30 vagas, o hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão de novos
pacientes.
Na enfermaria/SUS estão internadas 27 pessoas. Na rede particular 32 pessoas estão internadas na enfermaria e
28 na UTI.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 16 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 1
na UPA do Aracy, 5 na Vila Prado, 6 na Santa Felícia e 4 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 53.134 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 50.540 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.594 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 33.084 pessoas já realizaram coleta de
exames, 24.501 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.331 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 252 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-03-2021-boletim-extra/March 27, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (27/03/21) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando neste momento 203 óbitos.
Morreram neste sábado (27/03) uma mulher de 84 anos que estava em leito de estabilização na UPA do Cidade
Aracy desde 23/03, um homem de 46 anos que estava em leito de estabilização no Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio desde 25/03 e uma mulher de 66 anos, internada em hospital público desde 18/03.
Portanto, neste momento São Carlos continua com 13.234 casos positivos para a doença, porém com mais três
óbitos, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
18 pacientes estão em leitos de estabilização neste momento, sendo
1 na UPA do Cidade Aracy, 6 na UPA do Santa Felícia, 6 na UPA da Vila Prado e 5 no Centro de Triagem de
Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos 18 pacientes, 3 são casos de alta complexidade. Todos
aguardam transferência para hospitais públicos.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/03/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-03-2021-boletim-extra/March 28, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (28/03/21) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando neste momento 205 óbitos.
Morreram neste domingo (28/03) uma mulher de 81 anos, internada em hospital público desde 21/03 e uma mulher
de 91 anos residente em instituição de longa permanência para idosos com surto de COVID-19, internada em
hospital público em 27/03.
Este é o segundo óbito registrado nesta instituição de longa permanência para idosos com surto de COVID-19. Do
total de 46 idosos, 39 apresentaram resultado positivo para COVID-19 e 7 estão negativos. No dia 24 de março foi
registrado o primeiro óbito de uma mulher de 81 anos e neste domingo a segunda morte desta idosa de 91 anos.
Dos 48 funcionários deste abrigo, 14 apresentaram resultado positivo para COVID-19 e estão em isolamento
domiciliar, 29 estão negativos para a doença.
Todos já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz no dia 4 de fevereiro. A segunda dose
será aplicada até 4 de maio, 90 dias após a primeira, como estabelece o laboratório.
Portanto, neste momento São Carlos continua com 13.234 casos positivos para a doença, porém com mais dois
óbitos, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO – 15 pacientes estão em leitos de estabilização neste momento, sendo 1 na UPA do
Cidade Aracy, 4 na UPA do Santa Felícia, 6 na UPA da Vila Prado e 4 no Centro de Triagem de Síndrome Gripal do
Ginásio Milton Olaio Filho. Dos 18 pacientes, 3 são casos de alta complexidade. Todos aguardam transferência para
hospitais públicos. Desses 15 pacientes, 2 são casos graves e 13 de baixa complexidade.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/03/2021 –
BOLETIM Nº 320/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-03-2021-boletim-no-320-ano-2/March 29,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (29/03) mais 4 óbitos por COVID19 no município, totalizando 209 mortes.
Um homem de 42 anos, de São Carlos, morreu neste domingo (28/03) em hospital de Campinas. Nesta segundafeira (29/03) morreram outros 3 pacientes: um homem de 65 anos, internado em hospital público desde 17/03, uma
mulher de 70 anos, internada em hospital público em 28/03 e uma mulher de 87 anos residente em instituição
delonga permanência para idosos com surto de COVID-19.
Este é o terceiro óbito registrado nesta instituição de longa permanência para idosos com surto de COVID-19. Do
total de 46 idosos, 39 apresentaram resultado positivo para COVID-19 e 7 estão negativos. No dia 24 de março foi
registrado o primeiro óbito de uma mulher de 81 anos, no domingo (28/03) a segunda morte de uma idosa uma 91
anos e nesta segunda de outra idosa de 87 anos. Dos 48 funcionários deste abrigo, 14 apresentaram resultado
positivo para COVID-19 e estão em isolamento domiciliar, 29 estão negativos para a doença.
São Carlos contabiliza neste momento 13.391 casos positivos para COVID-19 (157 resultados positivos foram
divulgados. Hoje somente foram contabilizados os resultados de exames realizados pela Prefeitura devido a
problemas no sistema E-SUS VE), com 209 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 13.391 casos positivos, 12.546 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 21 óbitos sem
internação, 824 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 526 receberam alta hospitalar e 188
positivos internados foram a óbito.12.412 pessoas já se recuperaram totalmente da doença (não conseguimos
atualizar hoje o número de recuperados devido a instabilidade do sistema E-SUS VE). 30.895 casos suspeitos já
foram descartados para o novo coronavírus (318 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 135 pessoas, sendo 66 adultos na enfermaria (64 positivos e 2 suspeitos). 4
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 59 pessoas (58 positivos e 1 negativo). Na
enfermaria/SUS estão internadas 31 pessoas. Na rede particular 41 pessoas estão internadas na enfermaria e 24 na

UTI. Neste momento 6 crianças estão internadas na enfermaria SUS, 4 com suspeita da doença e 2 com resultado
negativo.
16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 9 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 1 em enfermaria de hospital
particular e 1 está em leito de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 87,5% (35
adultos estão internados). Na Santa Casa apesar de ter 30 vagas, somente 25 estão em operação. O hospital
anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de novos pacientes. O HU disponibiliza 10 leitos
UTI/SUS, todos ocupados no momento.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 14 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na UPA do Aracy, 8 na Vila Prado, 3 na Santa Felícia e 1 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos
14 pacientes, 2 são de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 53.999 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 51.382 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.617 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 33.505 pessoas já realizaram coleta de
exames, 24.815 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.488 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 202 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/03/2021 –
BOLETIM Nº 321/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-03-2021-boletim-no-321-ano-2/March 30,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (30/03) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 13.730 casos positivos para COVID-19 (339 resultados positivos foram
divulgados, sendo que esses resultados são referentes aos dias 27, 28 e 29/03, porém não foram contabilizados
antes devido problemas no sistema E-SUS VE), com 209 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 13.730 casos positivos, 12.845 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 21 óbitos sem
internação, 864 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 566 receberam alta hospitalar e 188
positivos internados foram a óbito.13.001 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.032 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (137 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 134 pessoas, sendo 65 adultos na enfermaria (64 positivos e 1 suspeito). 7
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (56 positivos e 1 negativo). Na
enfermaria/SUS estão internadas 28 pessoas. Na rede particular 42 pessoas estão internadas na enfermaria e 23 na
UTI. Neste momento 5 crianças estão internadas na enfermaria SUS, 1 com suspeita da doença e 4 com resultado
negativo.
17 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 5 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 3 em enfermaria de hospital
particular e 2 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 85% (34
adultos estão internados)

Na Santa Casa apesar de ter 30 vagas, somente 25 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e
não retornou a admissão total de novos pacientes. O HU disponibiliza 10 leitos UTI/SUS, todos ocupados no
momento.
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 14 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 4
na UPA do Aracy, 3 na Vila Prado, 6 na Santa Felícia e 1 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos
14 pacientes, 3 são de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 54.320 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 51.719 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.601 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 33.847 pessoas já realizaram coleta de
exames, 24.948 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.601 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 298 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/03/2021 –
BOLETIM Nº 322/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-03-2021-boletim-no-322-ano-2/March 31,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (31/03) mais 7 mortes por COVID-19
no município, totalizando 216 óbitos neste momento.
Nesta quarta-feira (31/03) foram confirmadas a morte de 3 pessoas no último dia 29 de março. O sistema E-SUS
estava com problemas e as mortes foram lançadas somente hoje. Trata-se de homem de 87 anos, internado em
hospital público em 23/03; de um homem de 79 anos, de São Carlos, internado em hospital de São Paulo em 18/03
e de uma mulher de 51 anos internada em hospital público desde 20/03.
Nesta terça-feira (30/03) faleceram mais 3 pacientes: homem de 77 anos, internado em hospital público desde
29/03; um homem de 62 anos, internado em hospital público em 06/02 e uma mulher de 76 anos, de São Carlos,
internada em hospital de São Paulo em 12/03.
Já nesta quarta-feira (31/03) morreu uma mulher de 34 anos, com comorbidades graves, internada em hospital
particular desde 15/03.
São Carlos contabiliza neste momento 13.944 casos positivos para COVID-19 (214 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 216 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 13.944 casos positivos, 13.025 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 21 óbitos sem
internação, 898 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 595 receberam alta hospitalar e 195
positivos internados foram a óbito.13.139 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.190 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (158 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 131 pessoas, sendo 59 adultos na enfermaria (59 positivos). 7 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 59 pessoas (58 positivos e 1 negativo). Na enfermaria/SUS estão
internadas 24 pessoas. Na rede particular 39 pessoas estão internadas na enfermaria e 24 na UTI. Neste momento

4 crianças estão internadas na enfermaria SUS, todas com com resultado negativo. 2 crianças estão internadas em
UTI/SUS com suspeita da doença.
16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 7 em UTI/SUS e 5 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 1 está em enfermaria de
hospital particular e 3 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 100% (35
adultos estão internados).
No total neste momento a cidade opera com 35 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 25 na Santa Casa (apesar de
ter 30 vagas, somente 25 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão
total de novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 14 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na UPA do Aracy, 7 na Vila Prado, 5 na Santa Felícia. Nenhum paciente está neste momento em leito de
estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos 14 pacientes, 4 são de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 54.481 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 51.982 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.299 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 33.970 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.105 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.692 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 173 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/04/2021 –
BOLETIM Nº 323/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-04-2021-boletim-no-323-ano-2/April 1, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (01/04) mais 1 morte por COVID-19
no município, totalizando 217 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 70 anos, internado em hospital privado em 06/03 e óbito na quarta-feira (31/03).
São Carlos contabiliza neste momento 14.127 casos positivos para COVID-19 (183 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 217 óbitos confirmados e 126 descartados.
Dos 14.127 casos positivos, 13.188 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 21 óbitos sem
internação, 918 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 616 receberam alta hospitalar e 196
positivos internados foram a óbito.13.285 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.333 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (143 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 128 pessoas, sendo 54 adultos na enfermaria (54 positivos). 9 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 58 pessoas (57 positivos e 1 negativo). 2 crianças estão internadas em
UTI/SUS, uma com suspeita da doença e outra com resultado negativo.
Na enfermaria/SUS estão internadas 25 pessoas. Na rede particular 34 pessoas estão internadas na enfermaria e
24 na UTI. Neste momento 5 crianças estão internadas na enfermaria SUS, 1 com suspeita da doença e 4 com
resultado negativo. 14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 4
em UTI de hospital particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 1 está em
enfermaria de hospital particular e 3 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 97,1% (34
adultos estão internados).
No total neste momento a cidade opera com 35 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 25 na Santa Casa (apesar de
ter 30 vagas, somente 25 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão
total de novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).

UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 19 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 6
na UPA do Aracy, 5 na Vila Prado, 7 na Santa Felícia e 1 paciente está neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos 19 pacientes, 7 são de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 54.598 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 52.244 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.354 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 34.212 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.220 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.834 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 158 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 02/03/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-02-03-2021-boletim-extra/April 1, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (02/04) mais 4 mortes por COVID-19,
totalizando 221 óbitos.
Morreu na noite de sexta-feira (01/04) um de homem de 49 anos que teve resultado positivo para COVID-19 no final
de outubro de 2020, foi internado e recebeu alta hospitalar no início de dezembro de 2020. Novamente internado em
março, após AVC, em decorrência da infecção pela COVID morreu ontem. Já nesta sexta-feira (02/04) foram
registrados dois óbitos: uma de mulher de 98 anos internada em hospital público em 01/04 e uma mulher de 87
anos, internada em hospital público em 02/04 e morte no mesmo dia. Também foi registrada o óbito de uma mulher
de 42 anos, de São Carlos, internada em hospital de Araraquara em 18/03 e óbito 31/03.
São Carlos continua com 14.127 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Dez pacientes estão em leitos de estabilização, sendo 2 na UPA do Aracy, 4 na UPA da Vila Prado e 4 na UPA do
Santa Felícia. Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Milton Olaio
Filho. Dos 10 pacientes, 4 são casos de alta complexidade.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/04/2021 –
BOLETIM Nº 324/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-04-2021-boletim-no-324-ano-2/April 3, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (03/04) mais 4 mortes por COVID-19 no
município, totalizando 225 óbitos neste momento.
Na noite de sexta-feira (02/04) veio a óbito uma mulher 59 anos, internada em hospital privado desde 16/03. Neste
sábado (03/04) morreram mais três pacientes: uma mulher de 63 anos, internada em hospital privado em 25/03; um
homem de 79 anos, internado em hospital privado desde 27/03 e um homem de 62 anos, de São Carlos, que estava
internado em hospital de São Paulo.
São Carlos contabiliza neste momento 14.444 casos positivos para COVID-19 (317 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 225 óbitos confirmados, 1 suspeito e 126 descartados.
O óbito suspeito é de um homem de 52 anos que deu entrada na UPA Vila Prado com Síndrome Respiratória Aguda
Grave na noite de 02/04 e evoluiu a óbito. Como o paciente tinha resultado negativo para COVID-19 liberado em
01/04 e mesmo assim apresentou sintomas da doença foi realizada nova coleta de exame pós morte e
encaminhado ao laboratório.
Dos 14.444 casos positivos, 13.480 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 21 óbitos sem
internação, 943 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 642 receberam alta hospitalar e 204
positivos internados foram a óbito.13.565 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.556 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (223 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 123 pessoas, sendo 48 adultos na enfermaria (47 positivos e 1 negativo). 7
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 63 pessoas (63 positivos). 2 crianças estão
internadas em UTI/SUS, todas com resultado negativo para a doença.
Na enfermaria/SUS estão internadas 24 pessoas. Na rede particular 27 pessoas estão internadas na enfermaria e
27 na UTI. 15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 5 em UTI de

hospital particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 2 estão em
enfermaria de hospital particular e 2 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 100% (36
adultos estão internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 13 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2
na UPA do Aracy, 5 na Vila Prado, 4 na Santa Felícia e 2 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos
13 pacientes, 5 são casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 54.882 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 52.962 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.920 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 34.560 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.440 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.965 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 155 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 04/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-04-04-2021-boletim-extra/April 4, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (04/04) mais 1 morte por COVID-19, totalizando
226 óbitos.
Morreu neste domingo (04/04) um homem de 79 anos, internado em hospital público desde 01/04.
São Carlos continua com 14.444 casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado
na relação de positivados.
16 pacientes estão em leitos de estabilização, sendo 3 na UPA do Aracy, 3 na UPA da Vila Prado e 10 na UPA do
Santa Felícia. Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Milton Olaio
Filho. Dos 16 pacientes, 5 são casos de alta complexidade.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/04/2021 –
BOLETIM Nº 325/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-04-2021-boletim-no-325-ano-2/April 5, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (05/04) mais 2 mortes por COVID19 no município, totalizando 228 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 85 anos, internado em hospital privado desde 29/03 e de uma mulher de 70 anos, com
resultado positivo para COVID-19 e que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia aguardando
transferência pela CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para leito de UTI. As duas
mortes foram registradas nesta segunda-feira (05/04).
São Carlos contabiliza neste momento 14.580 casos positivos para COVID-19 (136 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 228 óbitos confirmados e 127 descartados.
O óbito descartado é do homem de 52 anos, que deu entrada na UPA Vila Prado com Síndrome Respiratória Aguda
Grave na noite de 02/04 e evoluiu a óbito. O resultado do primeiro exame para COVID-19 liberado em 01/04 foi
negativo, porém, foi realizada nova coleta de exame pós morte e encaminhado ao laboratório. O resultado também
foi novamente negativo para COVID-19.
Dos 14.580 casos positivos, 13.591 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 968 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 653 receberam alta hospitalar e 206
positivos internados foram a óbito.13.838 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.637 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (81 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 125 pessoas, sendo 54 adultos na enfermaria (53 positivos e 1 negativo). 9
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 60 pessoas (59 positivos e 1 suspeito). Nenhuma
criança está internada em UTI/SUS. Na enfermaria/SUS estão internadas 27 pessoas. Na rede particular 29
pessoas estão internadas na enfermaria e 24 na UTI.

Doze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 1 está em enfermaria de
hospital particular e 1 está em leito de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 100% (36
adultos estão internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – Neste momento 16 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 3
na UPA do Aracy, 4 na Vila Prado, 6 na Santa Felícia e 3 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Dos
16 pacientes, 5 são casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 55.048 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 53.496 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.552 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 34.769 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.521 tiveram resultado negativo para COVID-19, 8.994 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 254 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/04/2021 –
BOLETIM Nº 326/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-04-2021-boletim-no-326-ano-2/April 6, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (06/04) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando 230 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 69 anos, internado em hospital privado desde 13/03 e uma mulher de 72 anos, internada
em hospital privado em 12/03. Os óbitos foram registrados na noite desta segunda-feira (05/04).
Nesta terça (06/04) foram registradas duas mortes de pacientes de outros municípios, porém que estavam
internados em hospitais de São Carlos: um homem de 76 anos de Ibaté, internado em hospital privado desde 27/03
e de uma mulher de 68 anos de Ribeirão Bonito, internada em hospital privado desde 28/03.
São Carlos contabiliza neste momento 14.688 casos positivos para COVID-19 (108 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 230 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 14.688 casos positivos, 13.672 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 994 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 680 receberam alta hospitalar e 208
positivos internados foram a óbito.13.939 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.774 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (137 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 124 pessoas, sendo 54 adultos na enfermaria (51 positivos e 3 suspeitos). 11
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (56 positivos e 1 suspeito). Nenhuma
criança está internada em UTI/SUS. Na enfermaria/SUS estão internadas 27 pessoas. Na rede particular 29
pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.
Doze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 1 está em enfermaria de
hospital particular e 2 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 100% (36
adultos estão internados).

Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPAS/CENTRO DE TRIAGEM – 11 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização: 2 na UPA do Aracy,
4 na Vila Prado e 5 na Santa Felícia. No Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho nenhum paciente está
internado neste momento. De 11 pacientes, 3 são casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 55.275 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 53.756 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.519 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 35.004 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.658 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.102 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 244 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/04/2021 –
BOLETIM Nº 327/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-04-2021-boletim-no-327-ano-2/April 7, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (07/04) mais 6 mortes por COVID-19
no município, totalizando 236 óbitos neste momento.
Morreram na terça-feira (06/04): uma mulher de 87 anos residente em instituição de longa permanência para idosos,
internada em hospital público desde 03/04; uma mulher de 89 anos também residente na mesma instituição e que
estava internada em hospital público desde 03/04; um homem de 23 anos, com comorbidades, internado em
hospital privado desde 27/03 e um homem de 75 anos, internado em hospital privado desde 04/04.
Já nesta quarta-feira (07/04) outros dois pacientes vieram a óbito: um homem de 78 anos, residente na mesma
instituição de longa permanência para idosos, internado em hospital público desde 04/04 e um homem de 66 anos,
internado em hospital público desde 31/03.
Dos 46 idosos residentes neste abrigo de idosos, 43 testaram positivo para COVID-19, 3 negativos e 6 morreram da
doença. Dois permanecem internados em hospital público de São Carlos, 1 em hospital privado e 1 em hospital de
Araraquara. Os demais permanecem em isolamento na própria instituição e estão sendo acompanhados pelo
médico particular do abrigo. Dos 48 funcionários, 14 apresentaram resultado positivo para COVID-19 e permanecem
em isolamento domiciliar, 29 testaram negativo para o novo coronavírus. Todos já receberam a primeira dose da
vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz no dia 4 de fevereiro.
São Carlos contabiliza neste momento 14.857 casos positivos para COVID-19 (169 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 236 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 14.857 casos positivos, 13.806 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.029 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 714 receberam alta hospitalar e 214
positivos internados foram a óbito. 14.156 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 31.878 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (104 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 116 pessoas, sendo 51 adultos na enfermaria (48 positivos e 3 suspeitos). 9
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI

e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 53 pessoas (52 positivos e 1 suspeito). Na
enfermaria/SUS estão internadas 25 pessoas. Na rede particular 29 pessoas estão internadas na enfermaria e 17 na
UTI.
Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas, sendo uma com suspeita da doença e 2 com resultado negativo.
Nenhuma criança está internada em UTI/SUS.
Onze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 4 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS, 1 está em enfermaria de
hospital particular e 3 estão em leitos de UCI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está neste momento em 100% (36
adultos estão internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPA – 11 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 9 casos de baixa e média complexidade
e 2 casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 55.431 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 53.967 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.464 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 35.125 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.761 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.179 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 195 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/04/2021 –
BOLETIM Nº 328/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-04-2021-boletim-no-328-ano-2/April 8, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (08/04) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando 238 óbitos neste momento.
Trata-se de um homem de 52 anos, internado em hospital público desde 03/04 e morte registrada nesta quinta-feira
(08/04) e de uma mulher de 84 anos, internada em hospital privado desde 27/03 e óbito também registrado hoje.
Também morreu nesta quinta-feira (08/04) um homem de 62 anos, de Pirassununga, internado em hospital privado
de São Carlos desde 11/03.
São Carlos contabiliza neste momento 15.005 casos positivos para COVID-19 (148 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 238 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.005 casos positivos, 13.914 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.069 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 759 receberam alta hospitalar e 216
positivos internados foram a óbito. 14.380 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.011 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (133 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 110 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria (39 positivos e 2 suspeitos). 7
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (55 positivos e 1 suspeito). Na
enfermaria/SUS estão internadas 26 pessoas. Na rede particular 21 pessoas estão internadas na enfermaria e 20 na
UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo.
Nenhuma criança está internada em UTI/SUS.
Sete pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI também não temos no momento nenhum paciente de outro município.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (36 adultos estão
internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPA – 13 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 9 casos de baixa e média complexidade
e 4 casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 55.624 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 54.163 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.461 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 35.347 pessoas já realizaram coleta de
exames, 25.894 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.261 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 192 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/04/2021 –
BOLETIM Nº 329/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-04-2021-boletim-no-329-ano-2/April 9, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (09/04) mais 3 mortes por COVID-19
no município, totalizando 241 óbitos neste momento.
Trata-se de uma mulher de 90 anos residente em instituição de longa permanência para idosos, internada em
hospital privado desde 08/04; um homem de 74 anos, internado em hospital público em 07/04 e de um homem de
67 anos, internado em hospital público desde 03/04. Todas as mortes foram registradas na noite de quinta-feira
(08/04).
Dos 46 idosos residentes neste abrigo de idosos, 44 testaram positivo para COVID-19, 2 negativos e 7 morreram da
doença. Dois permanecem internados em hospital público de São Carlos e 1 em hospital de Araraquara. Os outros
36 permanecem em isolamento na própria instituição e estão sendo acompanhados pelo médico particular do
abrigo. Dos 48 funcionários, 14 apresentaram resultado positivo para COVID-19 e permanecem em isolamento
domiciliar, 29 testaram negativo para o novo coronavírus. Todos já receberam a primeira dose da vacina
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz no dia 4 de fevereiro.
São Carlos contabiliza neste momento 15.108 casos positivos para COVID-19 (103 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 241 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.108 casos positivos, 13.993 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.093 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 786 receberam alta hospitalar e 219
positivos internados foram a óbito. 14.474 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.119 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (108 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 102 pessoas, sendo 32 adultos na enfermaria (31 positivos e 1 suspeito). 9
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (56 positivos). Na enfermaria/SUS
estão internadas 22 pessoas. Na rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.

Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo.
Nenhuma criança está internada em UTI/SUS.
Dez pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,2% (35 adultos estão
internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPA – 7 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 4 casos de baixa complexidade e 3
casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 55.800 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 54.446 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.334 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 35.501 pessoas já realizaram coleta de
exames, 26.000 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.338 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 163 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 10/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-10-04-2021-boletim-extra/April 10, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (10/04) mais 2 mortes por COVID-19, totalizando
243 óbitos.
Trata-se de um homem de 65 anos, internado em hospital público desde 30/03 e óbito na noite de sexta-feira
(09/04) e uma mulher de 72 anos, internada em hospital público desde 28/03 e óbito neste sábado (10/04).
São Carlos continua com 15.108 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizada na relação de positivados.
Oito pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 5 casos de baixa complexidade e 3
casos de alta complexidade.
Neste momento o índice de internação de UTI/SUS está em 100%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 11/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-11-04-2021-boletim-extra/April 11, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (11/04) mais 2 mortes por COVID-19,
totalizando 245 óbitos.
Trata-se de um homem de 56 anos, internado em hospital público desde 08/04 e um homem de 63 anos, internado
em hospital público desde 26/03. Os dois óbitos foram registrados neste domingo (11/04).
São Carlos continua com 15.108 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizada na relação de positivados.
Oito pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 1 caso de baixa complexidade e 7
casos de média e alta complexidade.
Neste momento o índice de internação de UTI/SUS está em 100%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/04/2021 –
BOLETIM Nº 330/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-04-2021-boletim-no-330-ano-2/April 12, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (12/04) mais 2 mortes por COVID19 no município, totalizando 247 óbitos neste momento.
Trata-se de uma mulher de 80 anos residente em instituição de longa permanência para idosos, internada em
hospital de Araraquara desde 06/04 e um homem de 59 anos, internado em hospital público desde 05/04. Os dois
óbitos foram registrados neste domingo (11/04).
Dos 46 idosos residentes neste abrigo de idosos, 44 testaram positivo para COVID-19, 2 negativos e 8 morreram da
doença. Dois permanecem internados em hospital público de São Carlos. Os outros 36 permanecem em isolamento
na própria instituição e estão sendo acompanhados pelo médico particular do abrigo. Dos 48 funcionários, 14
apresentaram resultado positivo para COVID-19 e permanecem em isolamento domiciliar, 29 testaram negativo para
o novo coronavírus. Todos já receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz no dia 4 de
fevereiro.
São Carlos contabiliza neste momento 15.304 casos positivos para COVID-19 (196 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 247 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.304 casos positivos, 14.173 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.109 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 794 receberam alta hospitalar e 225
positivos internados foram a óbito. 14.608 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.295 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (176 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 114 pessoas, sendo 42 adultos na enfermaria (37 positivos e 5 suspeitos). 12
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 53 pessoas (52 positivos e 1 suspeito). Na
enfermaria/SUS estão internadas 21 pessoas. Na rede particular 26 pessoas estão internadas na enfermaria e 19 na
UTI.

Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo. 2
crianças estão internadas em UTI/SUS com suspeita da doença.
Onze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI 3 pacientes de outros municípios estão internados.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,4% (34 adultos estão
internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPA – 8 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 6 casos de baixa complexidade e 2
casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 56.101 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 54.867 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.234 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 35.734 pessoas já realizaram coleta de
exames, 26.174 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.484 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 76 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/04/2021 –
BOLETIM Nº 331/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-04-2021-boletim-no-331-ano-2/April 13, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (13/04) mais 4 mortes por COVID-19
no município, totalizando 251 óbitos neste momento.
Morreram nesta terça-feira (13/04) três pessoas, sendo um homem de 68 anos, internado em hospital privado desde
18/03; um homem de 81 anos, internado em hospital público desde 11/04 e um homem de 70 anos, internado em
hospital público desde 06/04. Na segunda-feira (12/04) morreu um homem de 69 anos, internado em hospital
público desde 14/03.
São Carlos contabiliza neste momento 15.448 casos positivos para COVID-19 (144 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 251 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.448 casos positivos, 14.276 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.150 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 830 receberam alta hospitalar e 229
positivos internados foram a óbito. 14.692 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.444 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (149 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 115 pessoas, sendo 44 adultos na enfermaria (40 positivos, 3 suspeitos e 1
negativo). 10 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que
recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 53 pessoas (53 positivos). Na
UTI/SUS 33 adultos e 2 crianças, na enfermaria/SUS estão internadas 24 pessoas. Na rede particular 26 pessoas
estão internadas na enfermaria e 20 na UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. 2
crianças estão internadas em UTI/SUS com resultado negativo para o novo coronavírus.
Doze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 5 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 91,7% (33 adultos estão
internados).
Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa (apesar de ter 30
vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a admissão total de
novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).
UPA – 3 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 2 casos de baixa complexidade e 1
casos de alta complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 57.283 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 55.209 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.074 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 36.119 pessoas já realizaram coleta de
exames, 26.319 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.623 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 177 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/04/2021 –
BOLETIM Nº 332/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-04-2021-boletim-no-332-ano-2/April 14, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (14/04) os números da COVID-19 no
município. Depois de 16 dias consecutivos (período de 30/03 a 14/04) o município não registra nenhuma
morte pelo novo coronavírus. Em março foram registrados 79 óbitos e em abril 35 mortes pela doença.
São Carlos contabiliza neste momento 15.542 casos positivos para COVID-19 (94 resultados positivos foram
divulgados hoje), permanecendo com 251 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.542 casos positivos, 14.370 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.191 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 834 receberam alta hospitalar e 229
positivos internados foram a óbito. 14.833 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.642 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (198 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 106 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria (39 positivos, 1 suspeito e 1
negativo). 8 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem
alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 51 pessoas (51 positivos). Na UTI/SUS
32 adultos e 1 criança ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 22 pessoas. Na rede particular 24
pessoas estão internadas na enfermaria e 19 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo. A
criança que está internada na UTI/SUS está com suspeita do novo coronavírus.
Onze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 5 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI 1 paciente de outro município está internado.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 89% (32 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 36 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa
(apesar de ter 30 vagas, somente 26 estão em operação. O hospital anunciou a falta de insumos e não retornou a
admissão total de novos pacientes) e 10 no Hospital Universitário (HU).

UPA – 5 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 3 casos de baixa complexidade, 1 de
média complexidade e 1 de alta complexidade. Todos aguardam transferência para hospital público via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 57.407 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 55.389 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.018 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 36.357 pessoas já realizaram coleta de
exames, 26.513 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.697 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 147 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/04/2021 –
BOLETIM Nº 333/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-04-2021-boletim-no-333-ano-2/April 15, 2021

No momento a cidade opera com 34 leitos de UTI/SUS, já que a Santa Casa desativou mais 2 leitos de UTI
por falta de anestésicos
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (15/04) os números da COVID-19 no
município.
Pelo segundo dia consecutivo o município não registra nenhum óbito pela doença. As últimas mortes por COVID-19
foram registradas no dia 13 de abril, com 4 óbitos no mesmo dia. Em março foram registrados 79 óbitos e em abril
35 mortes até o momento.
São Carlos contabiliza neste momento 15.651 casos positivos para COVID-19 (109 resultados positivos foram
divulgados hoje), permanecendo com 251 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.651 casos positivos, 14.430 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.199 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 878 receberam alta hospitalar e 229
positivos internados foram a óbito. 14.984 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.856 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (214 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 111 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria (41 positivos). 8 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 54 pessoas (54 positivos). Na UTI/SUS 31 adultos e 1 criança ocupam
leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 21 pessoas. Na rede particular 27 pessoas estão internadas na
enfermaria e 23 na UTI.
Na enfermaria SUS 7 crianças estão internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo. A
criança que está internada na UTI/SUS está com resultado negativo para o novo coronavírus.
Dez pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 5 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI também nenhum paciente de outro município está internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 91,2% (31 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 34 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 24 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estão desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 a partir
desta quinta-feira (15/04), em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos e bloqueadores
neuromusculares, em falta no mercado.
UPA – 6 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 3 casos de baixa complexidade, 1 de
média complexidade e 2 de alta complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital
público via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 57.741 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 55.561 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.180 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 36.710 pessoas já realizaram coleta de
exames, 26.724 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.795 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 191 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/04/2021 –
BOLETIM Nº 334/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-04-2021-boletim-no-334-ano-2/April 16, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (16/04) uma morte por COVID-19 no
município.
Depois de dois dias consecutivos sem óbitos, o município de São Carlos volta a registra uma morte pelo novo
coronavírus. Trata-se de uma mulher de 63 anos, de São Carlos, internada na Santa Casa de Ribeirão Preto desde
03/04 e morte registrada na última quinta-feira (15/04). Em março foram registrados 79 óbitos e em abril 36 mortes
até o momento.
São Carlos contabiliza neste momento 15.713 casos positivos para COVID-19 (62 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 252 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 15.713 casos positivos, 14.485 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.206 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 878 receberam alta hospitalar e 230
positivos internados foram a óbito. 15.104 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 32.938 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (82 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 113 pessoas, sendo 45 adultos na enfermaria (45 positivos). 7 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 55 pessoas (55 positivos). Na UTI/SUS 32 adultos ocupam leitos, na
enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na rede particular 33 pessoas estão internadas na enfermaria e 23 na
UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 5 com resultado negativo.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI também nenhum paciente de outro município está internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94% (32 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 34 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 24 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estão desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares,
em falta no mercado.
UPA – 10 pessoas estão sendo atendidas em leitos de estabilização, sendo 5 casos de baixa complexidade, 2 de
média complexidade e 3 de alta complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital
público via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 57.897 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 55.846 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.051 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 36.827 pessoas já realizaram coleta de
exames, 26.806 tiveram resultado negativo para COVID-19, 9.852 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 169 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 17/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-17-04-2021-boletim-extra/April 17, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (17/04) mais 4 mortes por COVID-19, totalizando
256 óbitos.
Morreram na última sexta-feira (16/04) uma mulher de 60 anos, internada em hospital público desde 13/04; um
homem de 70 anos, internado em hospital público desde 20/03 e um homem de 80 anos, internado em hospital
particular desde 03/04.
Neste sábado (17/04) também foi registrada a morte de uma mulher de 72 anos, internada em hospital público
desde 09/03.
São Carlos continua com 15.713 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizada na relação de positivados.
Sete pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 5 casos de baixa complexidade e 2 de
alta complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
Neste momento o índice de internação de UTI/SUS está em 97%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 18/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-18-04-2021-boletim-extra/April 18, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (18/04) mais 3 mortes por COVID-19,
totalizando 259 óbitos.
Morreram no último sábado (17/04) uma mulher de 56 anos, internada em hospital particular desde 01/04 e uma
mulher de 85 anos, internada em hospital público em 17/04 e morte no mesmo dia.
Neste domingo (18/04) morreu um homem de 36 anos, internado em hospital público desde 09/04.
São Carlos continua com 15.713 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Quatro pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 2 casos de baixa complexidade e 2
de alta complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
Neste momento o índice de internação de UTI/SUS está em 100%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/04/2021 –
BOLETIM Nº 335/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-04-2021-boletim-no-335-ano-2/April 19, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (19/04) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando 261 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 76 anos, internada em hospital privado desde 31/03 e um homem de 57 anos, de São
Carlos, internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Os dois óbitos foram registrados neste domingo
(18/04).
São Carlos contabiliza neste momento 16.047 casos positivos para COVID-19 (334 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 261 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.047 casos positivos, 14.791 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.234 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 895 receberam alta hospitalar e 239
positivos internados foram a óbito. 15.391 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.180 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (242 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 116 pessoas, sendo 46 adultos na enfermaria (43 positivos, 1 suspeito e 2
negativos). 9 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que
recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (56 positivos e 1
suspeito). Na UTI/SUS 33 adultos ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas. Na rede
particular 34 pessoas estão internadas na enfermaria e 24 na UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e de hospital particular. Na
UCI também nenhum paciente de outro município está internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,1% (33 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 34 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 24 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estão desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares,
em falta no mercado.
UPA – Somente uma pessoa está neste momento sendo atendida em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia.
O caso é baixa complexidade.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 58.200 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 56.509 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.691 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 37.253 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.048 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.027 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 178 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/04/2021 –
BOLETIM Nº 336/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-04-2021-boletim-no-336-ano-2/April 20, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (20/04) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 262 óbitos.
Trata-se de um homem de 53 anos, internado desde 15/04 no Hospital Estadual de Américo Brasiliense e óbito
registrado nesta segunda-feira (19/04).
Também morreu um homem de 72 anos de Ibaté, internado em hospital público de São Carlos desde 27/03 e óbito
registrado nesta segunda-feira (19/04).
São Carlos contabiliza neste momento 16.173 casos positivos para COVID-19 (126 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 262 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.173 casos positivos, 14.887 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.264 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 930 receberam alta hospitalar e 240
positivos internados foram a óbito. 15.460 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.272 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (92 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 109 pessoas, sendo 40 adultos na enfermaria (39 positivos e 1 suspeito). 9
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (56 positivos). Na UTI/SUS 32 adultos
ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 14 pessoas. Na rede particular 30 pessoas estão internadas na
enfermaria e 24 na UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI neste momento.
Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de
hospital particular. Na UCI também nenhum paciente de outro município está internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,1% (32 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 34 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 24 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estão desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares,
em falta no mercado.
UPA – Três pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
2 casos de baixa complexidade e 1 de alta complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 58.412 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 56.696 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.716 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 37.408 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.140 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.111 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 157 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 21/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-21-04-2021-boletim-extra/April 21, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (21/04) mais 5 mortes por COVID-19,
totalizando 267 óbitos.
Foram registradas nesta terça-feira (20/04), em hospital particular de São Carlos, quatro óbitos: um homem de 55
anos, internado desde 12/04; um homem de 53 anos, internado desde 09/04; um homem de 35 anos, internado
desde 08/04 e uma mulher de 62 anos, internada em 05/04. Em hospital público morreu nesta quarta-feira (21/04)
um homem de 70 anos, internado desde 01/04.
São Carlos permanece neste momento com 16.173 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já
estavam contabilizados na relação de positivados.
Quatro pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 2 casos de baixa complexidade e 2
de alta complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/04/2021 –
BOLETIM Nº 337/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-04-2021-boletim-no-337-ano-2/April 22, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (22/04) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 16.404 casos positivos para COVID-19 (231 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 267 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.404 casos positivos, 15.107 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.275 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 940 receberam alta hospitalar e 245
positivos internados foram a óbito. 15.742 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.413 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (201 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 103 pessoas, sendo 37 adultos na enfermaria (37 positivos). 6 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 54 pessoas (54 positivos). Na UTI/SUS 33 adultos ocupam leitos, na
enfermaria/SUS estão internadas 10 pessoas. Na rede particular 33 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na
UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, 1 com resultado positivo para COVID-19, 3 com suspeita da
doença e 2 com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de
hospital particular. Na UCI também nenhum paciente de outro município está internado neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 89,2% (33 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).

A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares
e déficit profissional, porém nesta quinta-feira (22/04) reativou 3 leitos.
UPA – Duas pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo os 2 casos de alta complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 58.993 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 57.140 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.853 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 37.733 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.341 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.283 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 109 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/04/2021 –
BOLETIM Nº 338/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-04-2021-boletim-no-338-ano-2/April 23, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (23/04) mais três óbitos por COVID19 no município, totalizando 270 mortes até o momento.
Trata-se de um homem de 33 anos, com comorbidades, internado em hospital privado de Ribeirão Preto desde
02/04 e óbito ocorrido em 17/04, porém somente hoje a morte foi lançada no sistema de notificação de pacientes;
um homem de 62 anos, internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense desde 14/04 e óbito registrado no dia
22/04 e homem de 66 anos, internado em hospital público de São Carlos desde 06/04 e óbito em 22/04.
Também morreu na noite de quinta-feira (22/04) uma mulher de 62 anos de Porto Ferreira, internada em hospital
público de São Carlos desde 06/04. Como estabelece protocolo do Ministério da Saúde o óbito é contabilizado para
o município de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 16.452 casos positivos para COVID-19 (48 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 270 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.452 casos positivos, 15.148 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.282 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 943 receberam alta hospitalar e 248
positivos internados foram a óbito. 15.820 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.465 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (52 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 104 pessoas, sendo 33 adultos na enfermaria (33 positivos). 8 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 59 pessoas (59 positivos). Na UTI/SUS 34 adultos ocupam leitos, na
enfermaria/SUS estão internadas 9 pessoas. Na rede particular 28 pessoas estão internadas na enfermaria e 25 na
UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID19. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.

Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 7 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e em enfermaria de hospital
particular. Na UCI também nenhum paciente de outro município está internado neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 91,9% (34 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Seis pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
3 casos de enfermaria e 3 de alta complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência
via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 59.166 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 57.451 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.715 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 37.926 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.393 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.331 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 202 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 24/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-24-04-2021-boletim-extra/April 24, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (24/04) mais 6 mortes por COVID-19,
totalizando 276 óbitos.
Morreu na última sexta-feira (23/04) um homem de 86 anos, residente em instituição de longa permanência para
idosos. Está é a nona morte no abrigo que passa por um surto de COVID-19.
Neste sábado (24/04) morreram outras 5 pessoas. Trata-se de um homem 73 anos, internado em hospital público
em 23/04; um homem de 74 anos, internado em hospital público desde 20/04; um homem de 33 anos, internado em
hospital público desde 16/04; uma mulher de 74 anos, internada desde 12/04 e homem de 63 anos, internado desde
17/04.
São Carlos continua com 16.452 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Seis pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 3 casos de enfermaria e 3 de alta
complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 94,6%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 25/04/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-25-04-2021-boletim-extra/April 25, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (25/04) mais 3 mortes por COVID-19,
totalizando 279 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 71 anos, internada em hospital privado desde 05/04 e uma mulher de 65 anos, internada
desde 30/03. Os óbitos foram registrados em 24/04.

Neste domingo (25/04) morreu uma mulher de 67 anos, internada em hospital privado desde 20/04.
São Carlos continua com 16.452 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Cinco pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 2 casos de enfermaria e 3 de alta
complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 91,9%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/04/2021 –
BOLETIM Nº 339/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-04-2021-boletim-no-339-ano-2/April 26, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (26/04) mais dois óbitos por
COVID-19 no município, totalizando 281 mortes até o momento.
Trata-se de uma mulher de 68 anos, internada em hospital público em 25/04 e óbito no mesmo dia. Realizado o
exame pós-morte o resultado foi positivo para COVID-19. Nesta segunda-feira (26/04) morreu um homem de 95
anos, internado em hospital privado desde 23/04.
São Carlos contabiliza neste momento 16.738 casos positivos para COVID-19 (286 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 281 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.738 casos positivos, 15.409 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.307 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 957 receberam alta hospitalar e 259
positivos internados foram a óbito. 16.097 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.680 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (215 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 109 pessoas, sendo 35 adultos na enfermaria (35 positivos). 10 pacientes estão
em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda
necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 58 pessoas (58 positivos). Na UTI/SUS 33 adultos ocupam
leitos e 1 criança, na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas. Na rede particular 28 pessoas estão internadas
na enfermaria e 25 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, 3 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID19. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS com suspeita da doença
Dez pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de
hospital particular. Na UCI também tem 1 paciente de outro município internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 89,2% (33 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Quatro pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo 4 casos de alta complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 59.616 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 58.018 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.598 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 38.281 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.608 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.445 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 228 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/04/2021 –
BOLETIM Nº 340/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-04-2021-boletim-no-340-ano-2/April 27, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (27/04) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 16.825 casos positivos para COVID-19 (87 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 281 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.825 casos positivos, 15.481 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.322 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 975 receberam alta hospitalar e 259
positivos internados foram a óbito. 16.146 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.788 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (108 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 34 adultos na enfermaria (32 positivos e 2 suspeitos). 10
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 58 pessoas (56 positivos e 2 positivos). Na
UTI/SUS 35 adultos e 1 criança ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas. Na rede particular
26 pessoas estão internadas na enfermaria e 23 na UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para COVID19. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS com suspeita da doença
Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e nem em enfermaria de
hospital particular. Na UCI tem 1 paciente de outro município internado neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).

A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Nove pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo 5 casos de alta complexidade e 4 casos de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 59.767 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 58.209 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.558 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 38.448 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.716 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.531 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 201 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/04/2021 –
BOLETIM Nº 341/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-04-2021-boletim-no-341-ano-2/April 28, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (28/04) mais quatro mortes por
COVID-19 no município, totalizando 285 óbitos.
Morreram na terça-feira (27/04) um homem de 79 anos, internado em hospital privado desde 16/03; uma mulher de
57 anos, internada em hospital público internada em 26/04 e um homem de 51 anos, internado em hospital público
desde 11/04.
Nesta quarta-feira (28/04) morreu um homem de 84 anos, internado em hospital privado desde 16/04.
São Carlos contabiliza neste momento 16.902 casos positivos para COVID-19 (77 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 285 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 16.902 casos positivos, 15.550 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.330 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 988 receberam alta hospitalar e 263
positivos internados foram a óbito. 16.252 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.930 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (142 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 97 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (23 positivos, 1 suspeito e 1
negativo). Nove pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que
recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (55 positivos e 2
suspeitos). Na UTI/SUS 35 adultos e 1 criança ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 14 pessoas. Na
rede particular 16 pessoas estão internadas na enfermaria e 22 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, 3 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID19. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS com suspeita da doença
Oito pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de
hospital particular. Na UCI nenhum paciente de outro município internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Doze pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo 6 casos de alta complexidade e 6 casos de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 59.868 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 58.395 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.473 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 38.660 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.858 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.608 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 194 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/04/2021 –
BOLETIM Nº 342/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-04-2021-boletim-no-342-ano-2/April 29, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (29/04) duas mortes por COVID-19
no município, totalizando 287 óbitos.
Morreram na noite da última quarta-feira (28/04) um homem de 79 anos, internado em hospital privado desde 14/04
e uma mulher de 62 anos, internada em hospital público no dia 28/04 e óbito no mesmo dia.
São Carlos contabiliza neste momento 17.004 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 287 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.004 casos positivos, 15.651 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.331 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 988 receberam alta hospitalar e 265
positivos internados foram a óbito. 16.329 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 33.930 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (85 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 100 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria (23 positivos, 1 suspeito e 1
negativo). Dez pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que
recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (54 positivos e 2
suspeitos). Na UTI/SUS 34 adultos e 1 criança ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas. Na
rede particular 15 pessoas estão internadas na enfermaria e 22 na UTI.
Na enfermaria SUS 8 crianças estão internadas, 4 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID19. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS com resultado negativo para a doença.
Nove pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 1 paciente de outro município internado neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 92% (34 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).

A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Onze pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo 6 casos de alta complexidade e 5 casos de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 60.275 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 58.543 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.732 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 38.794 pessoas já realizaram coleta de
exames, 27.943 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.661 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 190 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/04/2021 –
BOLETIM Nº 343/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-04-2021-boletim-no-343-ano-2/April 30, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (30/04) mais 5 mortes por COVID-19
no município, totalizando 292 óbitos.
Morreram na última quinta-feira (29/04) um homem de 39 anos, internado em hospital privado desde 23/04; um
homem de 92 anos, internado em hospital privado desde 27/04; um homem de 69 anos, internado em hospital
público desde 19/04; um homem de 70 anos, internado em hospital público em 02/04 e uma mulher de 53 anos,
internada em hospital público desde 21/03.
Também morreu uma mulher de Pirassununga, com 79 anos, internada em hospital privado de São Carlos desde
29/04. Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito é contabilizado para a cidade de origem da
paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 17.088 casos positivos para COVID-19 (84 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 292 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.088 casos positivos, 15.716 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 22 óbitos sem
internação, 1.350 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 988 receberam alta hospitalar e 270
positivos internados foram a óbito. 16.353 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.077 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (147 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 111 pessoas, sendo 40 adultos na enfermaria (39 positivos e 1 suspeito). Dez
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. Na UTI adulto estão internadas 55 pessoas (53 positivos e 2 suspeitos). Na
UTI/SUS 34 adultos e 1 criança ocupam leitos, na enfermaria/SUS estão internadas 26 pessoas adultas. Na rede
particular 19 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID19. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS com resultado negativo para a doença.

Onze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital
particular. Um paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 92% (34 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, mas 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde o
último dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Dez pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
5 casos de alta complexidade e 5 casos de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 60.515 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 58.737 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.732 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 38.979 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.086 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.745 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 148 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 01/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-01-05-2021-boletim-extra/May 1, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (01/05) mais 5 mortes por COVID-19,
totalizando 297 óbitos.
Na sexta-feira (30/04) morreram 2 pacientes internadas em hospital público: uma mulher de 51 anos, internada
desde 07/04 e uma mulher de 57 anos, internada em 24/04.
Neste sábado (01/05) morreram uma mulher de 51 anos, internada em hospital público desde 28/4, uma mulher de
63 anos, internada em hospital privado desde 22/4 e uma mulher de 68 anos, internada em hospital privado desde
25/4.
São Carlos continua com 17.088 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Quatro pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 2 casos de enfermaria e 2 de alta
complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 100%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 02/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-02-05-2021-boletim-extra/May 2, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (02/05) mais 3 mortes por COVID-19,
totalizando 300 óbitos desde abril de 2020.
Em abril desse ano São Carlos registrou 75 óbitos pela doença. No segundo dia de maio de 2021 já é a 8ª morte
registrada por COVID-19 no município.
Trata-se de um homem de 75 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia desde 28/04
aguardando transferência via CROSS para UTI de hospital público e que morreu neste domingo (02/05). Também

morreram hoje um homem de 77 anos, já com resultado positivo para COVID-19, internado em hospital particular
nesta manhã e óbito no mesmo dia e um homem de 45 anos, de São Carlos, internado no Hospital de Américo
Brasiliense desde 07/04.
São Carlos continua com 17.088 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Quatro pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 1 caso de enfermaria e 3 de alta
complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/05/2021 –
BOLETIM Nº 344/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-05-2021-boletim-no-344-ano-2/May 3, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (03/05) mais 2 mortes por COVID19 no município, totalizando 302 óbitos.
Trata-se de uma mulher de São Carlos, de 61 anos, internada em hospital de São José do Rio Preto em 31/03 e
óbito em 02/05 e de um homem de São Carlos, também de 61 anos, internado em hospital de Jundiaí em 02/04 e
óbito em 01/05.
São Carlos contabiliza neste momento 17.236 casos positivos para COVID-19 (148 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 302 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.236 casos positivos, 15.859 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.354 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 998 receberam alta hospitalar e 279
positivos internados foram a óbito. 16.471 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.278 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (201 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 99 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria (30 positivos). Dez pacientes estão
em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda
necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 54 pessoas (53 positivos e 1 suspeito). Somente
na UTI/SUS 36 adultos e 2 crianças ocupam leito. Já na enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas adultas. Na
rede particular 20 pessoas estão internadas na enfermaria e 18 na UTI.
Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID19. As duas crianças que ocupam vagas de UTI/SUS estão com resultado negativo para a doença.
16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Um paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, porém 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde
o dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Três pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
2 casos de alta complexidade e 1 caso de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 60.909 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 59.274 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.635 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 39.354 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.287 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.902 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 165 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/05/2021 –
BOLETIM Nº 345/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-05-2021-boletim-no-345-ano-2/May 4, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (04/05) mais 3 mortes por COVID-19
no município, totalizando 305 óbitos.
Trata-se de um homem de 70 anos, internado em hospital público desde 02/05; uma mulher de 62 anos, internada
em hospital público em 02/05 e uma mulher de 72 anos, internada em hospital público desde 27/04. Todos os 3
óbitos foram registrados na segunda-feira (03/05)
São Carlos contabiliza neste momento 17.312 casos positivos para COVID-19 (76 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 305 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.312 casos positivos, 15.915 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.374 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.019 receberam alta hospitalar e 282
positivos internados foram a óbito. 16.631 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.374 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (96 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 101 pessoas, sendo 31 adultos na enfermaria (29 positivos e 2 suspeitos). Onze
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 53 pessoas (51 positivos e 2 suspeitos).
Somente na UTI/SUS 34 adultos e 2 crianças ocupam leito. Já na enfermaria/SUS estão internadas 14 pessoas
adultas. Na rede particular 21 pessoas estão internadas na enfermaria e 19 na UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. As duas crianças
que ocupam vagas de UTI/SUS também estão com resultado negativo para a doença.
17 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular. Um paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 92% (34 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, porém 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde
o dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Três pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
2 casos de alta complexidade e 1 caso de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 61.171 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 59.448 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.723 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 39.512 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.383 tiveram resultado negativo para COVID-19, 10.962 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 167 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/05/2021 –
BOLETIM Nº 346/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-05-2021-boletim-no-346-ano-2/May 5, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (05/05) mais 3 mortes por COVID-19
no município, totalizando 308 óbitos.
Morreram nesta quarta (05/05) um homem de 68 anos, internado em hospital público desde 08/04 e um homem de
48 anos, internado em hospital público desde 28/04. Também foi registrada a morte de um homem de 48 anos, de
São Carlos, internado no hospital de Américo Brasiliense desde 15/04 e óbito em 03/05.
São Carlos contabiliza neste momento 17.392 casos positivos para COVID-19 (80 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 308 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.392 casos positivos, 15.974 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.395 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.031 receberam alta hospitalar e 285
positivos internados foram a óbito. 16.697 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.489 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (115 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 100 pessoas, sendo 35 adultos na enfermaria (34 positivos e 1 suspeito). Nove
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 53 pessoas (52 positivos e 1 suspeito).
Somente na UTI/SUS 34 adultos e 2 crianças ocupam leito. Já na enfermaria/SUS estão internadas 11 pessoas
adultas. Na rede particular 25 pessoas estão internadas na enfermaria e 19 na UTI.
Na enfermaria SUS 1 criança está internada com resultado negativo para COVID-19. As duas crianças que ocupam
vagas de UTI/SUS também estão com resultado negativo para a doença.
15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular.1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de hospital
particular. Na UCI nenhum paciente de outro município está internado neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 92% (34 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
A Santa Casa possui 30 leitos de UTI COVID, porém 6 estavam desativados, 4 desde o dia 25 de março e 2 desde
o dia 15 de abril, em função da dificuldade de adquirir sedativos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e
déficit profissional, porém 3 leitos já foram reativados pelo hospital.
UPA – Duas pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo 1 caso de alta complexidade e 1 caso de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 61.307 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 59.617 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.690 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 39.692 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.498 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.042 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 152 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/05/2021 –
BOLETIM Nº 347/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-05-2021-boletim-no-347-ano-2/May 6, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (06/05) os números da COVID-19 no
município.
Foi registrado um óbito na quarta-feira (05/05) de um homem de Ibaté de 62 anos. Ele estava internado em hospital
privado de São Carlos desde 14/04. Como determina o protocolo do Ministério da Saúde o óbito é contabilizado
para a cidade de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 17.491 casos positivos para COVID-19 (99 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 308 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.491 casos positivos, 16.065 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.403 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.033 receberam alta hospitalar e 285
positivos internados foram a óbito.
16.767 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.578 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (89 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 102 pessoas, sendo 38 adultos na enfermaria (38 positivos). 8 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 54 pessoas (54 positivos). Somente na UTI/SUS 36 adultos e 1
criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas adultas. Na rede particular 27 pessoas
estão internadas na enfermaria e 18 na UTI.
Na enfermaria SUS 1 criança está internada com resultado negativo para COVID-19. A criança que ocupa vaga de
UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.
15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 4 em UTI de hospital
particular.1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de hospital
particular. Na UCI dois pacientes de outros municípios estão internados neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – Duas pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia,
sendo os 2 casos de enfermaria. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 61.437 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 59.807 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.630 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 39.837 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.587 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.091 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 159 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/05/2021 –
BOLETIM Nº 348/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-05-2021-boletim-no-348-ano-2/May 7, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (07/05) mais 3 mortes por COVID-19
no município, totalizando 311 óbitos.
Na quinta-feira (06/05) morreu uma mulher de 59 anos, internada em hospital público desde 02/05. Nesta sexta-feira
(07/05) morreu um homem de 41 anos, internado em hospital público desde 12/04 e também uma mulher de 67
anos, internada em hospital público em 06/05.
São Carlos contabiliza neste momento 17.592 casos positivos para COVID-19 (101 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 311 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.592 casos positivos, 16.141 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.428 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.053 receberam alta hospitalar e 288
positivos internados foram a óbito.
16.881 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.638 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (60 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria (40 positivos e 1 suspeito). 10
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 53 pessoas (53 positivos). Somente na
UTI/SUS 35 adultos e 1 criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 14 pessoas adultas. Na rede
particular 29 pessoas estão internadas na enfermaria e 18 na UTI.
Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas, sendo uma com suspeita da doença e outra com resultado negativo
para COVID-19. A criança que ocupa vaga de UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.
16 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular.1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de hospital
particular. Na UCI dois pacientes de outros municípios estão internados neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 9 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 7
casos de enfermaria e 2 de alta complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência
via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 61.798 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 60.043 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.755 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 39.990 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.647 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.159 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 184 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 08/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-08-05-2021-boletim-extra/May 8, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (08/05) mais 2 mortes por COVID-19, totalizando
313 óbitos desde abril de 2020.
Trata-se de um homem de 50 anos, internado em hospital público desde 18/04 e um homem de 70 anos, internado
em hospital privado desde 15/04.
Também morreu um paciente de Porto Ferreira de 33 anos, internado em hospital público de São Carlos. Como
determina o protocolo do Ministério da Saúde, o óbito será contabilizado para a cidade de origem do paciente.
São Carlos continua com 17.592 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Seis pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 4 casos de enfermaria e 2 de alta
complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 09/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-09-05-2021-boletim-extra/May 9, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (09/05) mais 2 mortes por COVID-19,
totalizando 315 óbitos.
Trata-se de um homem de 72 anos, internado em hospital público desde 30/04 e de uma mulher de 81 anos,
internada em hospital público desde
04/05.
São Carlos continua com 17.592 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Seis pacientes estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo 4 casos de enfermaria e 2 de alta
complexidade. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/05/2021 –
BOLETIM Nº 349/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-05-2021-boletim-no-349-ano-2/May 10, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (10/05) mais 1 morte por COVID19 no município, totalizando 316 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 44 anos, internada em hospital privado desde 07/05 e óbito registrado no domingo
(09/05).
Também morreu uma mulher de 49 anos, de Ibaté, internada em hospital público de São Carlos desde 22/04 e óbito
registrado nesta segunda-feira (10/05).
São Carlos contabiliza neste momento 17.748 casos positivos para COVID-19 (156 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 316 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.748 casos positivos, 16.285 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.440 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.060 receberam alta hospitalar e 293
positivos internados foram a óbito.
17.040 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.871 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (233 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 105 pessoas, sendo 35 adultos na enfermaria (34 positivos e 1 suspeito). 11
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 54 pessoas (54 positivos). Somente na
UTI/SUS 35 adultos e 1 criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas adultas. Na rede
particular 24 pessoas estão internadas na enfermaria e 19 na UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, sendo 3 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo para
COVID-19. A criança que ocupa vaga de UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.

12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 3 em UTI de hospital
particular. Nenhum paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 2 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
caso de baixa e média complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 62.248 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 60.540 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.708 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 40.364 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.877 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.314 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 173 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/05/2021 –
BOLETIM Nº 350/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-05-2021-boletim-no-350-ano-2/May 11, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (11/05) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 17.868 casos positivos para COVID-19 (120 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 316 óbitos confirmados e 127 descartados.
Dos 17.868 casos positivos, 16.388 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.457 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.135 receberam alta hospitalar e 293
positivos internados foram a óbito.
17.105 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 34.898 casos suspeitos já foram descartados para o novo
coronavírus (27 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 111 pessoas, sendo 39 adultos na enfermaria (32 positivos, 6 suspeitos e 1
negativo). 11 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que
recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 55 pessoas (54
positivos e 1 suspeito). Somente na UTI/SUS 35 adultos e 1 criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão
internadas 18 pessoas adultas. Na rede particular 26 pessoas estão internadas na enfermaria e 20 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para
COVID-19. A criança que ocupa vaga de UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.
14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 4 estão em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).

UPA – 2 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo
caso de baixa e média complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 62.443 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 60.685 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.758 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 40.548 pessoas já realizaram coleta de
exames, 28.901 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.332 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 315 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/05/2021 –
BOLETIM Nº 351/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-05-2021-boletim-no-351-ano-2/May 12, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (12/05) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando 318 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 51 anos, internada em hospital público em 10/05 e morte registrada em 11/05 e de uma
mulher de 63 anos, internada em hospital público desde 05/05 e morte registrada nesta quarta-feira (12/05).
São Carlos contabiliza neste momento 18.042 casos positivos para COVID-19 (174 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 318 óbitos confirmados e 128 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 81 anos, internada em hospital privado em 10/05 e morte registrada em
11/05, porém o resultado foi negativo para COVID-19.
Dos 18.042 casos positivos, 16.549 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.470 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.097 receberam alta hospitalar e 295
positivos internados foram a óbito. 17.282 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.050 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (152 resultados negativos foram liberados hoje)
Estão internadas neste momento 104 pessoas, sendo 33 adultos na enfermaria (29 positivos e 4 suspeitos). 8
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (55 positivos e 2 suspeitos).
Somente na UTI/SUS 35 adultos e 1 criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas
adultas. Na rede particular 22 pessoas estão internadas na enfermaria e 22 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para
COVID-19. A criança que ocupa vaga de UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.
14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 3 estão em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 3 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 1 pessoa está neste momento sendo atendida em leito de estabilização da UPA Santa Felícia, sendo caso
de enfermaria. O paciente já está cadastrado e aguarda transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 62.756 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 60.832 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.924 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 40.720 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.053 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.427 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 240 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/05/2021 –
BOLETIM Nº 352/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-05-2021-boletim-no-352-ano-2/May 13, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (13/05) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 18.125 casos positivos para COVID-19 (83 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 318 óbitos confirmados e 128 descartados.
Dos 18.125 casos positivos, 16.626 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.476 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.100 receberam alta hospitalar e 295
positivos internados foram a óbito. 17.365 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.114 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (64 resultados negativos foram liberados hoje)
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 35 adultos na enfermaria (31 positivos e 4 suspeitos). 10
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (56 positivos e 1 suspeito).
Somente na UTI/SUS 36 adultos e 1 criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas
adultas. Na rede particular 24 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para
COVID-19. A criança que ocupa vaga de UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.
15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 4 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 6 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA Santa Felícia, todos
casos de baixa e média complexidade. Os pacientes já estão cadastrado e aguardam transferência via CROSS.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 62.976 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 60.963 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.013 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 40.813 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.117 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.492 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 204 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/05/2021 –
BOLETIM Nº 353/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-05-2021-boletim-no-353-ano-2/May 14, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (14/05) mais 1 morte por COVID-19
no município, totalizando 319 óbitos.
Trata-se de um homem de 49 anos, internado em hospital público desde 16/04 e morte registrada na noite desta
quinta-feira (13/05).
São Carlos contabiliza neste momento 18.217 casos positivos para COVID-19 (92 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 319 óbitos confirmados e 129 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 56 anos, internada em hospital público em 12/05 e óbito registrado em
13/05, com resultado negativo para COVID-19.
Dos 18.217 casos positivos, 16.708 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 23 óbitos sem
internação, 1.486 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.105 receberam alta hospitalar e 296
positivos internados foram a óbito. 17.471 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.239 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (125 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 34 adultos na enfermaria (32 positivos, 1 suspeito e 1
negativo). 9 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem
alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 58 pessoas (57 positivos e 1
negativo). Somente na UTI/SUS 36 adultos e 1 criança ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 15
pessoas adultas. Na rede particular 24 pessoas estão internadas na enfermaria e 22 na UTI.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas, sendo 2 com suspeita da doença e 3 com resultado negativo para
COVID-19. A criança que ocupa vaga de UTI/SUS também está com resultado negativo para a doença.
12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 3 pacientes de outros municípios estão internados neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 9 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA Santa Felícia, todos
casos de baixa e média complexidade. Os pacientes já estão cadastrado e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 63.140 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 61.202 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.938 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 41.023 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.242 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.552 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 229 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 15/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-15-05-2021-boletim-extra/May 15, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (15/05) mais 1 morte por COVID-19,
totalizando 320 óbitos.
Trata-se de um homem de 50 anos, internado em hospital privado desde 16/04 e óbito registrado em 14/05.
São Carlos continua com 18.217
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
Nove pacientes de baixa e média complexidade estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia. Todos já
foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 16/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-16-05-2021-boletim-extra/May 16, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (15/05) mais 4 mortes por COVID-19,
totalizando 324 óbitos.
No sábado (15/05) morreu uma mulher de 66 anos, internada em hospital público desde 29/4. Já neste domingo
(16/05) foram registrados os óbitos de uma mulher de 95 anos, internada em hospital público desde 10/05, uma
mulher de 67 anos, internada em hospital público desde 01/05 e um homem de 82 anos, internado em hospital
privado desde 03/04.
São Carlos continua com 18.217 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Dez pacientes de baixa e média complexidade estão em leitos de estabilização da UPA Santa Felícia. Todos já
foram cadastrados e aguardam transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/05/2021 –
BOLETIM Nº 354/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-05-2021-boletim-no-354-ano-2/May 17, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (17/05) mais 2 mortes por COVID19 no município, totalizando 326 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 81 anos, internada em hospital privado desde 10/05 e óbito registrado neste domingo
(16/05) e de uma mulher de 63 anos atendida e colocada em leito de estabilização no Centro de Triagem do Ginásio
Milton Olaio Filho, com resultado positivo para COVID-19, que evoluiu a óbito na manhã desta segunda-feira
(17/05). A paciente já tinha sido cadastrada na CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)
com solicitação de transferência para hospital público.
Também morreram dois pacientes de outros municípios que estavam internados em hospitais de São Carlos. Um
homem de 80 anos de Descalvado, internado em hospital privado desde 07/05 que morreu neste domingo (16/05) e
uma mulher de 70 anos de Ibaté, internada em hospital público desde 29/03 que morreu nesta segunda-feira
(17/05).
São Carlos contabiliza neste momento 18.354 casos positivos para COVID-19 (137 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 326 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 18.354 casos positivos, 16.833 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 24 óbitos sem
internação, 1.497 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.108 receberam alta hospitalar e 302
positivos internados foram a óbito. 17.671 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.547 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (308 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 105 pessoas, sendo 38 adultos na enfermaria (37 positivos e 1 suspeito). Nove
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (56 positivos). Somente na
UTI/SUS 36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 11 pessoas adultas. Na rede particular
29 pessoas estão internadas na enfermaria e 20 na UTI.

Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas, sendo 1 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo para
COVID-19. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 9 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital
particular. 2 pacientes de outros municípios estão internados em enfermaria do SUS e 2 estão em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 1 paciente de outro município ocupa vaga neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 10 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA Santa Felícia, todos
casos de baixa e média complexidade. Todos os pacientes já estão cadastrado e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 63.746 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 61.862 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.884 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 41.523 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.550 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.716 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 257 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/05/2021 –
BOLETIM Nº 355/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-05-2021-boletim-no-355-ano-2/May 18, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (18/05) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 18.618 casos positivos para COVID-19 (264 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 326 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 18.618 casos positivos, 17.091 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 24 óbitos sem
internação, 1.503 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.117 receberam alta hospitalar e 302
positivos internados foram a óbito. 17.876 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.683 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (136 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 105 pessoas, sendo 36 adultos na enfermaria (31 positivos e 5 suspeitos). Nove
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 58 pessoas (58 positivos). Somente na
UTI/SUS 36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas adultas. Na rede particular
26 pessoas estão internadas na enfermaria e 22 na UTI.
Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI neste momento.
14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 9 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital
particular. 2 pacientes de outros municípios estão internados em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 1 paciente de outro município ocupa vaga neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).

UPA – 12 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 10 na UPA Santa Felícia
e 2 ainda permanecem no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio. Os pacientes já estão cadastrado e
aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 64.070 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 62.030 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.040 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 41.721 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.686 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.793 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 242 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/05/2021 –
BOLETIM Nº 356/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-05-2021-boletim-no-356-ano-2/May 19, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (19/05) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando 328 óbitos.
Morreram nesta quarta-feira (19/05) dois pacientes: um homem de 78 anos, internado em hospital público desde
07/05 e uma mulher de 65 anos, internada em hospital privado desde 13/04.
Na noite de terça-feira (18/04) foi registrada a morte de um paciente de 69 anos da cidade de Ribeirão Bonito que
estava internado em hospital público de São Carlos desde 23/04. Como determina o protocolo do Ministério da
Saúde o óbito é contabilizado para a cidade de origem do paciente.
São Carlos contabiliza neste momento 18.752 casos positivos para COVID-19 (134 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 328 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 18.752 casos positivos, 17.219 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 24 óbitos sem
internação, 1.509 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.118 receberam alta hospitalar e 304
positivos internados foram a óbito. 18.042 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.836 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (153 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 109 pessoas, sendo 39 adultos na enfermaria (33 positivos, 4 suspeitos e 2
negativos). Nove pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que
recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 58 pessoas (58
positivos). Somente na UTI/SUS 36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas
adultas. Na rede particular 29 pessoas estão internadas na enfermaria e 22 na UTI.
Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas, 2 com suspeita da doença e 1 com resultado negativo para COVID19. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
13 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 1 paciente de outro município ocupa vaga neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 13 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 12 na UPA Santa Felícia
e 1 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio. Os pacientes já estão cadastrado e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 64.297 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 62.207 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.090 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 41.915 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.837 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.907 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 171 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 20/05/2021 –
BOLETIM Nº 357/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-05-2021-boletim-no-357-ano-2/May 20, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (20/05) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 18.854 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 328 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 18.854 casos positivos, 17.306 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 24 óbitos sem
internação, 1.524 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.133 receberam alta hospitalar e 304
positivos internados foram a óbito. 18.110 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 35.952 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (116 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 105 pessoas, sendo 35 adultos na enfermaria (34 positivos e 1 negativo). 10
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (57 positivos). Somente na
UTI/SUS 36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas adultas. Na rede particular
26 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.
Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID19. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 2 em UTI de hospital
particular. 1 paciente de outro município está internado em enfermaria do SUS e 1 está em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios ocupam vagas neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).

UPA – 12 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 9 na UPA Santa Felícia
e 3 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio. Os pacientes já estão cadastrado e aguardam transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 64.546 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 62.429 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.117 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 42.117 pessoas já realizaram coleta de
exames, 29.953 tiveram resultado negativo para COVID-19, 11.970 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 194 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 21/05/2021 –
BOLETIM Nº 358/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-05-2021-boletim-no-358-ano-2/May 21, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (21/05) mais 5 mortes por COVID-19
no município, totalizando 333 óbitos até o momento.
Morreram nesta quinta-feira (20/05) um homem de 35 anos, internado em hospital privado desde 06/05; um homem
de 81 anos, internado em hospital privado desde 10/05 que já tinha recebido a primeira dose de AstraZeneca em
março; uma mulher de 87 anos, internada em hospital privado desde 01/05 que também já tinha recebido a primeira
dose de AstraZeneca em fevereiro e um homem de 61 anos, internado em hospital público desde 09/05.
Já nesta sexta-feira (21/05) foi registrada a morte de um homem, 68 anos, internado em hospital público desde
30/04.
Também morreram dois pacientes de outros municípios internados em São Carlos. Trata-se de uma mulher de 60
anos de Descalvado, internada em hospital privado em 20/05 e óbito registrado no mesmo dia e uma mulher de
Borborema de 65 anos, internada em hospital público desde 12/04 e óbito registrado nesta sexta (21/05).
São Carlos contabiliza neste momento 18.981 casos positivos para COVID-19 (127 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 333 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 18.981 casos positivos, 17.428 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 24 óbitos sem
internação, 1.529 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.141 receberam alta hospitalar e 309
positivos internados foram a óbito. 18.271 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 36.070 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (118 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 99 pessoas, sendo 31 adultos na enfermaria (31 positivos). 6 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (56 positivos). Somente na UTI/SUS 36 adultos

ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas adultas. Na rede particular 21 pessoas estão
internadas na enfermaria e 20 na UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 5 com resultado negativo para COVID19. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI neste momento.
15 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS e 1 em UTI de hospital
particular. 2 pacientes de outros municípios estão internados em enfermaria do SUS e 2 em enfermaria de hospital
particular. Na UCI 2 pacientes de outros municípios ocupam vagas neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 16 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 64.766 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 62.717 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.049 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 42.282 pessoas já realizaram coleta de
exames, 30.071 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.051 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 160 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

COVID-19 SÃO CARLOS – 22/05/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-22-05-2021-boletim-extra/May 22, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (22/05), mais 3 mortes por COVID-19, totalizando
336 óbitos.
Trata-se de um homem de 88 anos, internado em hospital público desde
09/05 e morte registrada nesta sexta-feira e de um homem de 83 anos, internado em hospital público também nesta
sexta-feira (21/05) e óbito registrado no mesmo dia.
Neste sábado (22/05) foi registrada a morte de uma mulher de 57 anos, internada em hospital público desde 30/04.
São Carlos continua com 18.981
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
16 pacientes estão em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital
público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 24/05/2021 –
BOLETIM Nº 359/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-05-2021-boletim-no-359-ano-2/May 24, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (24/05) mais 4 mortes por COVID19 no município, totalizando 340 óbitos.
Neste domingo (23/05) morreram três pacientes: um homem de 67 anos, internado em hospital privado desde 19/05;
um homem de 84 anos, internado em hospital privado desde 05/05 e um homem de 63 anos, internado em hospital
privado desde 02/05.
Já nesta segunda-feira (24/05) foi registrado o óbito de uma mulher de 43 anos que estava em leito de estabilização
da UPA desde 23/05. A paciente já estava cadastrada na CROSS e aguardava transferência para hospital público.
Um paciente de Jaboticabal de 20 anos, internado em hospital privado de São Carlos desde 24/05, também morreu
nesta segunda-feira (24/05).
São Carlos contabiliza neste momento 19.136 casos positivos para COVID-19 (155 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 340 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.136 casos positivos, 17.561 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 25 óbitos sem
internação, 1.550 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.141 receberam alta hospitalar e 315
positivos internados foram a óbito. 18.499 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 36.285 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (215 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 125 pessoas, sendo 47 adultos na enfermaria (44 positivos e 3 suspeitos). 10
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 57 pessoas (56 positivos e 1 suspeito).
Somente na UTI/SUS 36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 24 pessoas adultas. Na
rede particular 33 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.

Na enfermaria SUS 10 crianças estão internadas, 5 com suspeita da doença e 5 com resultado negativo para
COVID-19. Uma criança com suspeita da doença ocupa vaga de UT/SUS neste momento.
18 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 8 em UTI/SUS (7 adultos e 1 criança).
Em UTI de hospital particular nenhuma pessoa de outro município está internada no momento. 3 pacientes de
outros municípios, dois adultos e uma criança, estão internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de
hospital particular. Na UCI 6 pacientes de outros municípios ocupam vagas neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados). Neste momento a cidade opera com 37 leitos de UTI/SUS para adultos, sendo 27 na Santa Casa e 10
no Hospital Universitário (HU).
UPA – 18 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 65.304 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 63.348 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.956 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 42.647 pessoas já realizaram coleta de
exames, 30.286 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.172 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 189 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 25/05/2021 –
BOLETIM Nº 360/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-05-2021-boletim-no-360-ano-2/May 25, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (25/05) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 341 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 79 anos, internada em hospital público desde 29/04 e óbito registrado nesta terça-feira
(25/05). A paciente já tinha sido imunizada em março com a primeira dose da AstraZeneca.
Também morreu um paciente de 52 anos de Ibaté, internado em hospital público de São Carlos em 24/05 e óbito no
mesmo dia.
São Carlos contabiliza neste momento 19.227 casos positivos para COVID-19 (91 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 341 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.227 casos positivos, 17.643 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 25 óbitos sem
internação, 1.559 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.146 receberam alta hospitalar e 316
positivos internados foram a óbito. 18.544 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 36.426 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (141 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 117 pessoas, sendo 47 adultos na enfermaria (45 positivos e 2 suspeitos). 9
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 55 pessoas (55 positivos). Somente na
UTI/SUS 34 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 20 pessoas adultas. Na rede particular
33 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, 2 com suspeita da doença e 4 com resultado negativo para COVID19. Nenhuma criança com suspeita da doença ocupa vaga de UT/SUS neste momento.

14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 7 em UTI/SUS
(7 adultos). Em
UTI de hospital particular nenhuma pessoa de outro município está internada no momento. 2 pacientes de outros
municípios, dois adultos, estão internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital particular. Na UCI 4
pacientes de outros municípios ocupam vagas neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 92% (34 adultos estão
internados).
Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI (3 ainda permanecem
fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil. O HU opera com 10 leitos de UTI e 4 de UCI.
UPA – 20 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 65.671 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 63.566 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.105 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 42.892 pessoas já realizaram coleta de
exames, 30.424 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.256 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 212 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 26/05/2021 –
BOLETIM Nº 361/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-05-2021-boletim-no-361-ano-2/May 26, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (26/05) mais quatro mortes por
COVID-19 no município, totalizando 345 óbitos.
Foi registrado nesta quarta-feira (26/05) um óbito que ocorreu em domicílio de uma mulher de 48 anos, com
resultado positivo para COVID-19, com comorbidades (HAS/diabetes).
Na terça-feira (25/05) foram registradas três mortes: um homem de 47 anos, internado em hospital público desde
22/04; de um homem de 71 anos, internado em hospital público desde 02/05 e que já tinha sido imunizado com as
duas doses de CORONAVAC e de uma mulher de 52 anos, internada em hospital privado desde 13/05.
São Carlos contabiliza neste momento 19.292 casos positivos para COVID-19 (65 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 345 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.292 casos positivos, 17.696 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 26 óbitos sem
internação, 1.570 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.153 receberam alta hospitalar e 319
positivos internados foram a óbito. 18.661 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 36.553 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (127 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 119 pessoas, sendo 47 adultos na enfermaria (47 positivos). 10 pacientes estão
em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda
necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (55 positivos e 1 suspeito). Somente
na UTI/SUS 36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 18 pessoas adultas. Na rede
particular 35 pessoas estão internadas na enfermaria e 20 na UTI.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas, todas com resultado negativo para COVID-19. Nenhuma criança
ocupa vaga de UT/SUS neste momento.

14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 7 em UTI/SUS
(7 adultos). Em
UTI de hospital particular 1 pessoa de outro município está internada no momento. 2 pacientes de outros municípios
estão internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital particular. Na UCI 3 pacientes de outros
municípios ocupam vagas neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados).
Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI (3 ainda permanecem
fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil. O HU opera com 10 leitos de UTI e 4 de UCI.
UPA – 18 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 65.931 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 63.769 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.162 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 43.071 pessoas já realizaram coleta de
exames, 30.549 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.321 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 201 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 27/05/2021 –
BOLETIM Nº 362/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-05-2021-boletim-no-362-ano-2/May 27, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (27/05) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando 348 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 68 anos, internada em hospital público desde 02/05 e óbito registrado na noite desta
quarta-feira (26/05). A paciente já tinha recebido a primeira dose da Coronavac. Nesta quinta-feira (27/07) morreram
dois pacientes: um homem de 49 anos, internado em hospital público desde 25/04 e uma mulher de 81 anos,
internada em hospital privado desde 23/05. A paciente já tinha sido imunizada com as duas doses da Coronavac.
São Carlos contabiliza neste momento 19.391 casos positivos para COVID-19 (99 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 348 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.391 casos positivos, 17.787 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 26 óbitos sem
internação, 1.578 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.157 receberam alta hospitalar e 322
positivos internados foram a óbito. 18.695 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 36.663 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (110 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 118 pessoas, sendo 49 adultos na enfermaria (48 positivos e 1 suspeito). 10
pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI
e ainda necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (55 positivos e 1 suspeito).
Somente na UTI/SUS 35 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 16 pessoas adultas. Na
rede particular 36 pessoas estão internadas na enfermaria e 21 na UTI.
Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas, 1 com suspeita da doença e 2 com resultado negativo para COVID19. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste momento.
14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS. Em UTI de hospital
particular 1 pessoa de outro município está internada no momento. 3 pacientes de outros municípios estão

internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital particular. Na UCI 3 pacientes de outros municípios
ocupam vagas neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados).
Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI (3 ainda permanecem
fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil. O HU opera com 10 leitos de UTI e 4 de UCI.
UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 4 casos de alta
complexidade. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 66.148 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 63.942 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.206 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 43.274 pessoas já realizaram coleta de
exames, 30.659 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.410 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 205 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 28/05/2021 –
BOLETIM Nº 363/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-05-2021-boletim-no-363-ano-2/May 28, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (28/05) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 349 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 63 anos, internada em hospital público desde 23/05 e morte registrada na quinta-feira
(27/05). A paciente já tinha sido imunizada com a primeira dose da AstraZeneca em abril.
São Carlos contabiliza neste momento 19.493 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 349 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.493 casos positivos, 17.879 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 26 óbitos sem
internação, 1.588 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.169 receberam alta hospitalar e 323
positivos internados foram a óbito. 18.734 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 36.802 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (139 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 110 pessoas, sendo 42 adultos na enfermaria (42 positivos). 10 pacientes estão
em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda
necessitam de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 56 pessoas (56 positivos). Somente na UTI/SUS
36 adultos ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 12 pessoas adultas. Na rede particular 32
pessoas estão internadas na enfermaria e 20 na UTI.
Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas, todas com suspeita da doença. Nenhuma criança ocupa vaga de
UT/SUS neste momento.
12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 6 em UTI/SUS. Em UTI de hospital
particular nenhuma pessoa de outro município está internada no momento. 2 pacientes de outros municípios estão
internados em enfermaria do SUS e 1 em enfermaria de hospital particular. Na UCI 3 pacientes de outros municípios
ocupam vagas neste momento.

A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,3% (36 adultos estão
internados).
Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI/SUS (3 ainda
permanecem fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil. O HU opera com 10 leitos de UTI/SUS e 4 de UCI.
UPA – 17 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 66.384 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 64.218 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.166 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 43.506 pessoas já realizaram coleta de
exames, 30.798 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.512 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 196 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/05/2021 –
BOLETIM EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-05-2021-boletim-extra/May 29, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (29/05) mais 3 mortes por COVID-19 no
município, totalizando 352 óbitos até o momento.
Nesta sexta-feira (28/05) foram registrados dois óbitos: de uma mulher de 43 anos, internada em hospital público
desde 25/05 e de uma mulher de 80 anos, transferida da UPA para hospital público e óbito no mesmo dia.
Já neste sábado (29/05) morreu uma mulher de 23 anos, com comorbidades (obesidade e pré-diabética), internada
em hospital privado desde 20/05.
Portanto neste momento São Carlos continua com 19.493 casos positivos para a doença, porém com mais 3 óbitos,
uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados do município.
Oito pacientes estão em leito de estabilização da UPA Santa Felícia. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 31/05/2021 –
BOLETIM Nº 364/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-05-2021-boletim-no-364-ano-2/May 31, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (31/05) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando 354 óbitos.
Trata-se de um homem de 27 anos, internado em hospital público desde 14/05 e óbito registrado em 30/5 e de outro
homem, também de 27 anos, internado em hospital público desde 07/05 e morte registrada nesta segunda-feira
(31/05).
Três pacientes de outros municípios, internados em hospitais de São Carlos, também morreram: um homem de 59
anos de Ribeirão Bonito, internado em hospital privado desde 02/04; uma mulher de 41 anos de Porto Ferreira,
internada em hospital público desde 23/05 e uma mulher de 64 anos de Ibaté, internada em hospital público desde
01/05.
São Carlos contabiliza neste momento 19.620 casos positivos para COVID-19 (127 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 354 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.620 casos positivos, 17.992 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 26 óbitos sem
internação, 1.602 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.171 receberam alta hospitalar e 328
positivos internados foram a óbito. 18.800 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.010 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (208 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 115 pessoas, sendo 47 adultos na enfermaria (47 positivos). 9 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam
de cuidados. No total na UTI adulto estão internadas 55 pessoas (55 positivos). Somente na UTI/SUS 35 adultos
ocupam leitos. Já na enfermaria/SUS estão internadas 13 pessoas adultas. Na rede particular 38 pessoas estão
internadas na enfermaria e 20 na UTI.

Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas, todas com suspeita da doença. Nenhuma criança ocupa vaga de
UT/SUS neste momento.
8 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos, sendo 5 em UTI/SUS. Em UTI de hospital
particular 1 pessoa de outro município está internada no momento. Nenhum paciente de outro município está
internado em enfermaria do SUS e 1 está
em enfermaria de hospital particular. Na UCI 1 paciente de outro município ocupa vaga neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados).
Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI/SUS (3 ainda
permanecem fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil. O HU opera com 10 leitos de UTI/SUS e 4 de UCI.
UPA – 8 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 67.244 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 64.951 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.293 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal (quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre – mesmo que referida -, calafrios ou dor de garganta ou dor de cabeça ou tosse
ou coriza ou distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos), sendo que 43.912 pessoas já realizaram coleta de
exames, 31.006 tiveram resultado negativo para COVID-19, 12.639 apresentaram resultado positivo (esses
resultados já estão contabilizados no total de casos). 267 aguardam resultado de exame.
O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades
de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 01/06/2021 –
BOLETIM Nº 365/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-06-2021-boletim-no-365-ano-2/June 1, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (01/06) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando 357 óbitos.
Trata-se de um homem de 26 anos, que chegou ao Centro de Triagem Ginásio Milton Olaio Filho no dia 31/05 em
Parada Cárdio Respiratória não revertida e constatado óbito. Foi realizada coleta exame pós-morte com resultado
positivo para COVID-19; um homem, de 89 anos, internado em hospital privado desde 14/05 e óbito em 31/05. O
paciente já tinha recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca em fevereiro e de um homem de 61 anos,
internado em hospital público desde 09/03 e óbito registrado em 30/05.
Também morreu um homem de 54 anos de Ibaté, internado em hospital privado desde 31/05 e óbito em 01/06.
São Carlos contabiliza neste momento 19.736 casos positivos para COVID-19 (116 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 357 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.736 casos positivos, 18.100 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 27 óbitos sem
internação, 1.609 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.174 receberam alta hospitalar e 330
positivos internados foram a óbito. 18.881 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.152 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (142 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 118 pessoas, sendo na rede Publica 35 adultos em UTI, 9 em leitos enfermaria e
4 crianças em enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), unidades para
pacientes que recebem alta da UTI e ainda necessitam de cuidados. Na rede particular 38 adultos em leitos de
enfermaria e 23 adultos em UTI.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 94,6% (35 adultos estão
internados).

Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI/SUS (3 ainda
permanecem fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil. O HU opera com 10 leitos de UTI/SUS e 4 de UCI.
UPA – 10 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização. Os pacientes já estão
cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 67.495 e 2.386 ainda
continuam em isolamento domiciliar.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 02/06/2021 –
BOLETIM Nº 366/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-06-2021-boletim-no-366-ano-2/June 2, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (02/06) mais quatro mortes por
COVID-19 no município, totalizando 361 óbitos.
Foram registradas na noite de ontem (01/06) duas mortes: um homem de 85 anos, internado em hospital privado
desde 21/05 e de um homem de 62 anos, internado em hospital público desde 09/05.
Nesta quarta-feira (02/06) ocorreram outros dois óbitos: de um homem de 90 anos, internado em hospital privado
desde 30/05 e de um homem de 66 anos, internado em hospital público desde 21/05.
São Carlos contabiliza neste momento 19.851 casos positivos para COVID-19 (115 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 361 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 19.851 casos positivos, 18.198 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 27 óbitos sem
internação, 1.626 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.192 receberam alta hospitalar e 334
positivos internados foram a óbito. 19.002 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.292 casos
suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus (140 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 115 pessoas, sendo 39 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 62 pessoas, sendo 40 em leitos de UTI/SUS e 22 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste
momento. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,56% (40 adultos estão
internados). Neste momento o município disponibiliza 41 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV).

Segundo a Santa Casa o hospital opera no momento somente com 27 leitos adulto para UTI/SUS (3 ainda
permanecem fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil.
UPA – 15 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 10 na UPA do Santa
Felícia e 5 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 67.937 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 65.284 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.653 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 44.377 pessoas já realizaram coleta de exames, 31.284 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 12.840 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 253 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 03/06/2021 –
BOLETIM Nº 367/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-06-2021-boletim-no-367-ano-2/June 3, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (03/06) mais duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando 363 óbitos.
Trata-se de um homem de 49 anos, internado em hospital público desde 07/05 e de um homem de 74 anos que
morreu no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
São Carlos contabiliza neste momento 20.005 casos positivos para COVID-19 (154 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 363 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.005 casos positivos, 18.333 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 28 óbitos sem
internação, 1.644 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.201 receberam alta hospitalar e 335
positivos internados foram a óbito. 19.155 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.478 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (186 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 125 pessoas, sendo 42 adultos na enfermaria. 10 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 63 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular.
Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste momento. 10
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 7 em leitos de UTI/SUS, 1
em leito de UTI particular, 1 em UCI e 1 em USV.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,72% (43 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI

infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).
UPA – 13 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 7 na UPA do Santa
Felícia e 6 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 68.060 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 65.509 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.551 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 44.635 pessoas já realizaram coleta de exames, 31.469 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 12.947 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 219 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 04/06/2021 –
BOLETIM Nº 368/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-06-2021-boletim-no-368-ano-2/June 4, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (04/06) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 20.130 casos positivos para COVID-19 (125 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 363 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.130 casos positivos, 18.454 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 28 óbitos sem
internação, 1.648 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.203 receberam alta hospitalar e 335
positivos internados foram a óbito. 19.249 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.600 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (122 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 131 pessoas, sendo 43 adultos na enfermaria. 10 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 6 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 64 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 23 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 8 crianças estão internadas. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste
momento. 12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 7 em leitos de
UTI/SUS, 2 em leito de UTI particular, 2 em UCI e 1 em enfermaria SUS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,2% (41 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI
infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).

UPA – 10 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, sendo 7 na UPA do Santa
Felícia e 3 no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 68.463 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 65.817 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.646 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 44.814 pessoas já realizaram coleta de exames, 31.591 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.017 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 206 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 05/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-05-06-2021-boletim-extra/June 5, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (05/06), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 364 óbitos.
Trata-se de um homem de 52 anos, internado em hospital público desde
31/05 e morte registrada neste sábado (05/06).
Também morreu neste sábado (05/06) um paciente de Descalvado internado em hospital público de São Carlos
desde 22/05. Trata-se de um homem de 62 anos.
São Carlos continua com 20.130
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
7 pacientes estão em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital
público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97,3%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 07/06/2021 –
BOLETIM Nº 369/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-06-2021-boletim-no-369-ano-2/June 7, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (07/06) mais três mortes por COVID-19 no
município, totalizando 367 óbitos.
Trata-se de três pacientes de São Carlos internados em outras cidades da região: um homem de 59 anos internado
desde 17/05 em Franca; um homem de 96 anos, internado desde 29/05 em Ribeirão Preto e um homem de 69 anos,
internado em hospital de Matão desde 08/04.
São Carlos contabiliza neste momento 20.243 casos positivos para COVID-19 (113 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 367 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.243 casos positivos, 18.555 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 28 óbitos sem
internação, 1.660 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.224 receberam alta hospitalar e 339
positivos internados foram a óbito. 19.425 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.819 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (219 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 115 pessoas, sendo 32 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 5 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 66 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 24 em leitos de UTI da rede
particular.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste momento. 13
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 8 em leitos de UTI/SUS, 2
em leito de UTI particular, 2 em UCI e 1 em enfermaria SUS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a

operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI
infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).
UPA – 9 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, todos na UPA do Santa Felícia.
Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 68.838 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 66.633 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.205 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 45.154 pessoas já realizaram coleta de exames, 31.805 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.130 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 219 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 08/06/2021 –
BOLETIM Nº 370/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-06-2021-boletim-no-370-ano-2/June 8, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (08/06) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando 370 óbitos.
Trata-se de um homem 59 anos que estava em leito de estabilização da UPA e morreu na noite de 07/06; um
homem de 41 anos que também estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia e morreu nesta terça-feira
(08/06). Os dois pacientes já estavam cadastrados na CROSS e aguardavam transferência para hospital público.
Também morreu nesta terça (08/06) um homem de 50 anos, internado em hospital público desde 05/06.
São Carlos contabiliza neste momento 20.319 casos positivos para COVID-19 (76 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 370 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.319 casos positivos, 18.611 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 30 óbitos sem
internação, 1.678 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.229 receberam alta hospitalar e 340
positivos internados foram a óbito. 19.510 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 37.938 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (119 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 128 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 5 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 69 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 27 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste
momento. 12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 8 em leitos de
UTI/SUS, 2 em leito de UTI particular, 1 em UCI e 1 em enfermaria particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão
internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI
infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).
UPA – 8 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização, todos na UPA do Santa Felícia.
Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 69.507 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 66.894 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.613 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 45.383 pessoas já realizaram coleta de exames, 31.920 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.206 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 257 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 09/06/2021 –
BOLETIM Nº 371/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-06-2021-boletim-no-371-ano-2/June 9, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (09/06) mais quatro mortes por COVID-19 no
município, totalizando 374 óbitos.
Na terça-feira (08/06) foram registrados três óbitos: um homem de 63 anos, internado em hospital público desde
13/05; um homem de 70 anos, internado em hospital público em 05/06 e um homem de 69 anos, internado em
hospital privado desde 04/05. Nesta quarta-feira (09/06) também morreu uma mulher de 61 anos, internada em
hospital público desde 27/05.
São Carlos contabiliza neste momento 20.489 casos positivos para COVID-19 (170 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 374 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.489 casos positivos, 18.766 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 30 óbitos sem
internação, 1.693 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.241 receberam alta hospitalar e 344
positivos internados foram a óbito. 19.625 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 38.102 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (164 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 130 pessoas, sendo 42 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 6 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 67 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 26 em leitos de UTI da rede
particular.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas. 1criança ocupa vaga de UT/SUS neste momento. 13 pacientes de
outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 7 em leitos de UTI/SUS, 2 em leito de UTI
particular, 3 em UCI e 1 em enfermaria particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão
internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI
infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).
UPA – 14 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 69.702 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 67.115 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.587 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 45.601 pessoas já realizaram coleta de exames, 32.082 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.339 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 180 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 10/06/2021 –
BOLETIM Nº 372/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-06-2021-boletim-no-372-ano-2/June 10, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (10/06) mais quatro mortes por
COVID-19 no município, totalizando 378 óbitos.
Trata-se de um homem de 75 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia, de um homem de 59
anos que estava em leito de estabilização do Centro de Triagem, um homem de 58 anos que também estava em
leito de estabilização da UPA e de uma mulher de 79 anos, internada em hospital privado desde 03/06. Todos os
pacientes que estavam em leitos de estabilização da UPA já estavam cadastrados na CROSS e aguardavam
transferência para hospital público.
Também morreu uma mulher de 38 anos de Ribeirão Bonito e que estava internada em hospital público de São
Carlos desde 04/06.
São Carlos contabiliza neste momento 20.675 casos positivos para COVID-19 (186 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 378 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.675 casos positivos, 18.934 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 33 óbitos sem
internação, 1.693 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.255 receberam alta hospitalar e 345
positivos internados foram a óbito. 19.810 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 38.247 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (145 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 126 pessoas, sendo 38 adultos na enfermaria. 10 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 66 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 23 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 8 crianças estão internadas. Nenhuma criança ocupa vaga de UT/SUS neste
momento. 8 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 6 em leitos de
UTI/SUS, 1 em leito de UTI particular e 1 em enfermaria particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão
internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI
infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).
UPA – 13 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 69.989 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 67.361 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.628 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 45.907 pessoas já realizaram coleta de exames, 32.224 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.433 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 250 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 11/06/2021 –
BOLETIM Nº 373/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-06-2021-boletim-no-373-ano-2/June 11, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (11/06) mais oito mortes por COVID19 no município, totalizando 386 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 58 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia desde 08/06; uma
mulher de 72 anos que estava em leito de estabilização também da UPA Santa Felícia desde 10/06; um homem de
55 anos, internado em hospital privado desde 04/06; uma mulher de 27 anos, internada em hospital público desde
08/05 e um homem de 66 anos, internado em hospital público desde 05/05.

Também morreram três pacientes de São Carlos que estavam internados em hospitais de outros municípios. Tratase de uma mulher de 89 anos, internada no Hospital de Américo Brasiliense desde 29/04; um homem de 69 anos,
internado no Hospital de Matão desde 08/04 e um homem de 44 anos, internado também no Hospital de Matão
desde 24/04.
São Carlos contabiliza neste momento 20.802 casos positivos para COVID-19 (127 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 386 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 20.802 casos positivos, 19.048 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 35 óbitos sem
internação, 1.693 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.259 receberam alta hospitalar e 351
positivos internados foram a óbito. 19.975 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 38.408 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (161 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 129 pessoas, sendo 43 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 66 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 24 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 7 crianças estão internadas. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS neste momento. 8
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo 6 em leitos de UTI/SUS, 1
em leito de UTI particular e 1 em enfermaria particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS (reabriu 3 leitos que estavam fechados), 20 leitos de UCI e 6 de UTI
infantil e o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 4 de Unidade de Suporte
Ventilatório (USV).
UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 70.112 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 67.653 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.459 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 46.165 pessoas já realizaram coleta de exames, 32.383 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.526 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 256 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 12/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-12-06-2021-boletim-extra/June 12, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (12/06), mais duas morte por COVID-19,
totalizando 388 óbitos.
Trata-se de um homem de 50 anos, internado em hospital público em 05/06 e de um homem de 77 anos, internado
também desde 05/06 em hospital público.
São Carlos continua com 20.802
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
11 pacientes estão em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência para hospital
público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 95,45%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 13/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-13-06-2021-boletim-extra/June 13, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (13/06), mais três mortes por COVID-19,
totalizando 391 óbitos.

Trata-se de um homem de 48 anos, internado em hospital público desde 10/06, um homem de 45 anos, internado
em hospital público desde 11/06 e de uma mulher de 77 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa
Felícia desde 07/06.
São Carlos continua com 20.802
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
6 pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam transferência
para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 14/06/2021 –
BOLETIM Nº 374/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-06-2021-boletim-no-374-ano-2/June 14, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (14/06) que foram contabilizadas
mais 4 mortes por COVID-19 para o município, totalizando 395 óbitos.
Não são óbitos que ocorreram agora e sim em 2020 e no início desse ano. O banco de dados de pacientes
residentes em São Carlos e internados em outros municípios e também em outros estados está sendo revisado pelo
Governo do Estado e nesta segunda-feira (14/06) foram lançadas mais 4 mortes por COVID-19 para São Carlos,
sendo 3 em outras cidades do estado de São Paulo e 1 em outro estado. Trata-se de um homem de 66 anos,
internado em hospital público de outro município; de um homem de 67 anos, internado em hospital público de outro
município; de um homem de 82 anos, internado em hospital público de outro município e de uma mulher de 77 anos,
internada em hospital público em outro estado do país. Nesta segunda-feira (14/06) não tivemos registro de óbitos
até o momento aqui na cidade.
São Carlos contabiliza neste momento 20.983 casos positivos para COVID-19 (181 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 395 óbitos confirmados (já incluídos a atualização do banco de dados do Estado) e 129
descartados.
Dos 20.983 casos positivos, 19.214 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 36 óbitos sem
internação, 1.733 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.271 receberam alta hospitalar e 359
positivos internados foram a óbito. 20.159 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 38.682 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (274 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 122 pessoas, sendo 41 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 67 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 24 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS nenhuma criança está internada neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS

com suspeita da doença. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento, sendo
8 em leitos de UTI/SUS, 2 em leito de UTI particular e 1 em enfermaria particular.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 10 leitos de UCI e 6 de UTI infantil e o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV).
UPA – 8 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 71.122 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 68.472 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.650 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 46.614 pessoas já realizaram coleta de exames, 32.657 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.743 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 214 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 15/06/2021 –
BOLETIM Nº 375/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-06-2021-boletim-no-375-ano-2/June 15, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (15/06) mais 5 mortes por COVID-19
no município, totalizando 400 óbitos.
Trata-se de um homem de 42 anos, internado em hospital público desde 14/05 e óbito em 14/06; uma mulher de 32
anos, internada em hospital público desde 10/06 e óbito em 14/06; um homem de 67 anos, internado em hospital
público em 03/05 e óbito em 14/06; um homem de 38 anos, internado em hospital público em 03/06 e óbito em
15/06 e uma mulher de 73 anos, internada em hospital público desde 03/06 e óbito em 15/06.
São Carlos contabiliza neste momento 21.170 casos positivos para COVID-19 (187 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 400 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 21.170 casos positivos, 19.388 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 36 óbitos sem
internação, 1.746 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.288 receberam alta hospitalar e 364
positivos internados foram a óbito. 20.387 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 38.784 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (102 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 114 pessoas, sendo 33 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 64 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 23 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS com
suspeita da doença. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão
internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 10 leitos de UCI e 6 de UTI infantil e o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV).
UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 71.287 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 68.774 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.513 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 46.793 pessoas já realizaram coleta de exames, 32.757 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.820 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 216 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 16/06/2021 –
BOLETIM Nº 376/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-06-2021-boletim-no-376-ano-2/June 16, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (16/06) mais 3 mortes por COVID-19
no município, totalizando 403 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 66 anos, internada em hospital privado desde 04/05; um homem de 58 anos, internado
em hospital público desde 07/05 e uma mulher de 44 anos, com resultado positivo para COVID-19 que evoluiu a
óbito no domicílio.
São Carlos contabiliza neste momento 21.316 casos positivos para COVID-19 (146 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 403 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 21.316 casos positivos, 19.508 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 37 óbitos sem
internação, 1.771 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.319 receberam alta hospitalar e 366
positivos internados foram a óbito. 20.572 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 38.959 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (175 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 64 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 22 em leitos de UTI da rede
particular.
Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS com suspeita da
doença. 12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão
internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI e 6 de UTI infantil e o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto e 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV).
UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 71.466 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 69.022 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.444 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 47.117 pessoas já realizaram coleta de exames, 32.932 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 13.957 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 228 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 17/06/2021 –
BOLETIM Nº 377/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-06-2021-boletim-no-377-ano-2/June 17, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (16/06) mais uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 404 óbitos.
Trata-se de um homem de 59 anos, internado em hospital público desde 31/05.
São Carlos contabiliza neste momento 21.427 casos positivos para COVID-19 (111 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 404 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 21.427 casos positivos, 19.605 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 37 óbitos sem
internação, 1.785 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.322 receberam alta hospitalar e 367
positivos internados foram a óbito. 20.601 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 39.118 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (159 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 118 pessoas, sendo 36 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 63 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS com
suspeita da doença. 12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 13 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 72.069 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 69.258 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.811 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 47.483 pessoas já realizaram coleta de exames, 33.091 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.179 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 213 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 18/06/2021 –
BOLETIM Nº 378/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-06-2021-boletim-no-378-ano-2/June 18, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (18/06) duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando 406 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 69 anos, internada em hospital público desde 14/06 e de um homem de 42 anos,
internado em hospital privado desde 06/06.
Também morreu na noite da última quinta-feira (17/06) um paciente de outro município internado em hospital público
de São Carlos desde 31/05. Trata-se de uma mulher de 51 anos de Descalvado.
São Carlos contabiliza neste momento 21.564 casos positivos para COVID-19 (137 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 406 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 21.564 casos positivos, 19.732 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 37 óbitos sem
internação, 1.795 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.326 receberam alta hospitalar e 369
positivos internados foram a óbito. 20.788 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 39.228 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (110 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 121 pessoas, sendo 38 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 64 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS com
suspeita da doença. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão
internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 8 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 72.206 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 69.621 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.585 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 47.705 pessoas já realizaram coleta de exames, 33.201 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.267 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 237 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 19/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-19-06-2021-boletim-extra/June 19, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (19/06), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 407 óbitos.
Trata-se de um homem de 38 anos, internado em hospital privado desde
02/05/202.
São Carlos continua com 21.564
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
11 pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 20/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-20-06-2021-boletim-extra/June 20, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (20/06), três mortes por COVID-19, totalizando
410 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 70 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia, de um homem de
84 anos que evolui a óbito também na UPA e de um homem de 46 anos que foi transferido da UPA para HU neste
sábado (19/06) e evolui a óbito no mesmo dia.
São Carlos continua com 21.564
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
12 pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 21/06/2021 –
BOLETIM Nº 379/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-06-2021-boletim-no-379-ano-2/June 21, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (21/06) uma morte por COVID-19
no município, totalizando 411 óbitos.
Trata-se de um homem de 41 anos que estava em leito de estabilização na UPA do Santa Felícia desde 20/06. O
paciente já estava cadastrado na CROSS.
Também morreu um paciente de 69 anos de Descalvado e que estava internado em hospital público de São Carlos
desde 15/06.
São Carlos contabiliza neste momento 21.755 casos positivos para COVID-19 (191 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 411 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 21.755 casos positivos, 19.917 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 40 óbitos sem
internação, 1.799 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.331 receberam alta hospitalar e 371
positivos internados foram a óbito. 20.914 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 39.468 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (240 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 112 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria. 7 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 66 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 23 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS com
suspeita da doença. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital

Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 13 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 72.951 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 70.501 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.450 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 48.132 pessoas já realizaram coleta de exames, 33.441 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.458 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 233 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 22/06/2021 –
BOLETIM Nº 380/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-06-2021-boletim-no-380-ano-2/June 22, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (22/06) sete mortes por COVID-19 no
município, 4 na cidade e 3 em outros municípios e que foram registradas somente hoje no sistema,
totalizando 418 óbitos.
Morreram em São Carlos uma mulher de 87 anos, internada em hospital privado desde 20/06; um homem de 84
anos, internado em hospital privado desde 29/05; um homem de 50 anos, internado em hospital público desde
08/06; e um homem de 43 anos, internado em hospital público desde 20/05.
Três pacientes de São Carlos internados em hospitais de outras cidades também morreram. Em Franca morreu uma
mulher de 42 anos no dia 14/06, porém a morte somente foi incluída no sistema nesta terça-feira (22/06); em
Araraquara morreu uma mulher também de 42 anos no dia 15/06, mas o óbito somente entrou no sistema agora e
em Jaú morreu um homem de 69 anos no dia 15/06 e agora foi incluído no e-SUS.
São Carlos contabiliza neste momento 22.006 casos positivos para COVID-19 (251 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 418 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 22.006 casos positivos, 20.146 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 40 óbitos sem
internação, 1.820 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.351 receberam alta hospitalar e 378
positivos internados foram a óbito. 21.078 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 39.603 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (135 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 106 pessoas, sendo 29 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 64 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 22 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS com

suspeita da doença. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 14 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 73.285 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 70.680 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.450 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 48.424 pessoas já realizaram coleta de exames, 33.576 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.580 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 268 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 23/06/2021 –
BOLETIM Nº 381/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-06-2021-boletim-no-381-ano-2/June 23, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (23/06) duas mortes por COVID-19
no município, totalizando 420 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 82 anos, internada em hospital privado desde 11/06 e de uma mulher de 65 anos que
estava em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia desde de terça-feira (22/06).
São Carlos contabiliza neste momento 22.208 casos positivos para COVID-19 (202 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 420 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 22.208 casos positivos, 20.329 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 41 óbitos sem
internação, 1.838 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.363 receberam alta hospitalar e 379
positivos internados foram a óbito. 21.247 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 39.766 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (163 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 110 pessoas, sendo 31 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 63 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS. 6
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 9 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 73.456 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 70.953 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.503 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 48.626 pessoas já realizaram coleta de exames, 33.739 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.662 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 225 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 24/06/2021 –
BOLETIM Nº 382/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-06-2021-boletim-no-382-ano-2/June 24, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (24/06) uma morte por COVID-19 no
município, totalizando 421 óbitos.
Trata-se de um homem de 50 anos, internado em hospital particular desde 28/05. Também morreu um paciente de
Ibaté de 56 anos, internado em hospital público de São Carlos desde 11/06.
São Carlos contabiliza neste momento 22.346 casos positivos para COVID-19 (138 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 421 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 22.346 casos positivos, 20.445 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 41 óbitos sem
internação, 1.860 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.384 receberam alta hospitalar e 380
positivos internados foram a óbito. 21.432 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 39.885 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (119 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 29 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 62 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS. 5
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 73.669 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 71.189 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.480 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 48.946 pessoas já realizaram coleta de exames, 33.977 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.738 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 231 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 25/06/2021 –
BOLETIM Nº 383/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-06-2021-boletim-no-383-ano-2/June 25, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (25/06) mais 4 mortes por COVID-19
no município, totalizando 425 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 46 anos, internada em hospital público desde 06/06; de um homem de 51 anos,
internado em hospital público desde 31/05; de uma mulher de 54 anos, internada em hospital público em 24/06 e de
uma mulher de 55 anos, internada em hospital de Américo Brasiliense desde 06/06.
São Carlos contabiliza neste momento 22.495 casos positivos para COVID-19 (149 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 425 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 22.495 casos positivos, 20.570 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 41 óbitos sem
internação, 1.884 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.405 receberam alta hospitalar e 384
positivos internados foram a óbito. 21.661 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 40.040 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (155 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 109 pessoas, sendo 30 adultos na enfermaria. 7 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 62 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. 1 criança ocupa vaga de UT/SUS. 5
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 12 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 74.208 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 71.486 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.722 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 49.205 pessoas já realizaram coleta de exames, 34.132 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.825 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 248 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 26/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-26-06-2021-boletim-extra/June 26, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (26/06), duas mortes por COVID-19, totalizando
427 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 53 anos, internada em hospital privado desde 01/06 e de um homem de 29 anos,
internado em hospital público desde 21/05.
Dois pacientes de outros municípios internados em São Carlos também morreram. Trata-se de uma mulher de 27
anos de Descalvado internada em hospital privado desde 01/06 e de um homem de 56 anos de Rincão, internado
em hospital público desde 05/06.
São Carlos continua com 22.495
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
15 pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 93,18%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 27/06/2021 – BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-27-06-2021-boletim-extra/June 27, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (27/06), duas mortes por COVID-19, totalizando
429 óbitos.
Trata-se de um homem de 45 anos internado desde 04/06 e de um homem de 53 anos, internado desde 15/06.
Também morreu uma mulher de 68 anos de Dourado que estava internada em hospital de São Carlos.
São Carlos continua com 22.495
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
17 pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 28/06/2021 –
BOLETIM Nº 384/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-06-2021-boletim-no-384-ano-2/June 28, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (28/06) mais uma morte por
COVID-19 no município, totalizando 430 óbitos.
Trata-se de um homem de 77 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia aguardando
transferência para hospital público, via CROSS, e evoluiu a óbito.
São Carlos contabiliza neste momento 22.739 casos positivos para COVID-19 (244 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 430 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 22.739 casos positivos, 20.795 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 42 óbitos sem
internação, 1.902 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.411 receberam alta hospitalar e 388
positivos internados foram a óbito. 21.863 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 40.335 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (295 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 120 pessoas, sendo 29 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 5 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 66 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 23 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 9 crianças estão internadas neste momento. Duas crianças ocupam vagas de
UT/SUS. 8 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 19 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 74.824 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 72.277 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.547 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 49.719 pessoas já realizaram coleta de exames, 34.427 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 14.977 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 315 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 29/06/2021 –
BOLETIM Nº 385/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-06-2021-boletim-no-385-ano-2/June 29, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (29/06) nove óbitos, sendo 3 recentes e no
próprio município e 6 de pacientes de São Carlos que morreram em outras cidades e que os óbitos foram lançados
somente agora no sistema de mortalidade, totalizando 439 óbitos por COVID-19.
Morreram em São Carlos um homem de 67 anos, internado em hospital privado desde 18/06. Dois pacientes
morreram na UPA do Santa Felícia aguardando vagas, via CROSS, para hospital público. Trata-se de uma mulher
de 87 anos e de um homem de 53 anos.
Foram lançados somente agora no banco de dados do sistema de mortalidade os óbitos das seguintes pessoas:
homem de 67 anos, internado em São José Rio Preto; homem de 47 anos, internado em Araraquara; mulher de 63
anos, internada em Matão; mulher de 42 anos, internada em Araraquara; mulher de 39 anos, internada em Matão e
de uma mulher de 61 anos, internada em São José Rio Preto.
São Carlos contabiliza neste momento 22.853 casos positivos para COVID-19 (114 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 439 óbitos confirmados e 129 descartados.
Dos 22.853 casos positivos, 20.889 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 44 óbitos sem
internação, 1.920 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.423 receberam alta hospitalar e 395
positivos internados foram a óbito. 21.926 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 40.458 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (123 resultados negativos foram liberados hoje.
Estão internadas neste momento 119 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria. 11 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 66 pessoas, sendo 44 em leitos de UTI/SUS e 22 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 8 crianças estão internadas neste momento. Três crianças ocupam vagas de
UTI/SUS. 8 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 100% (44 adultos estão internados).

Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 14 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 75.118 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 72.561 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.557 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 49.966 pessoas já realizaram coleta de exames, 34.550 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.091 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 325 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 30/06/2021 –
BOLETIM Nº 386/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-06-2021-boletim-no-386-ano-2/June 30, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (30/06) mais três mortes por COVID-19 no
município, totalizando 442 óbitos.
Trata-se de um homem de 56 anos, internado em hospital público desde 16/06; uma mulher de 42 anos, internada
em hospital privado desde 13/06 e um homem de 56 anos, internado em hospital privado desde 12/06.
São Carlos contabiliza neste momento 23.043 casos positivos para COVID-19 (190 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 442 óbitos confirmados e 130 descartados.
O óbito descartado é de um homem de 77 anos que foi atendido no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho
e evoluiu a óbito, porém o resultado do exame foi negativo para COVID-19.
Dos 23.043 casos positivos, 21.076 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 44 óbitos sem
internação, 1.923 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.430 receberam alta hospitalar e 398
positivos internados foram a óbito. 22.179 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 40.702 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (244 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 113 pessoas, sendo 27 adultos na enfermaria. 10 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 64 pessoas, sendo 43 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Três crianças ocupam vagas de
UT/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 97,73% (43 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital

Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 75.527 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 72.783 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.744 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 50.286 pessoas já realizaram coleta de exames, 34.794 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.281 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 211 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 01/07/2021 –
BOLETIM Nº 387/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-07-2021-boletim-no-387-ano-2/July 1, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (01/07) mais duas mortes por COVID-19 no
município, totalizando 444 óbitos.
Trata-se de um homem de 64 anos, internado em hospital público desde 02/06 e de um homem de 50 anos,
internado em hospital público desde 22/06.
São Carlos contabiliza neste momento 23.131 casos positivos para COVID-19 (88 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 444 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.131 casos positivos, 21.164 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 44 óbitos sem
internação, 1.923 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.433 receberam alta hospitalar e 400
positivos internados foram a óbito. 22.290 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 40.816 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (114 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 107 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 5 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 60 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 19 em leitos de UTI da rede
particular.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Três crianças ocupam vagas de UT/SUS. 10
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 75.744 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 73.070 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.674 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 50.482 pessoas já realizaram coleta de exames, 34.908 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.342 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 232 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 02/07/2021 –
BOLETIM Nº 388/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-07-2021-boletim-no-388-ano-2/July 2, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (02/07) mais três mortes por COVID19 no município, totalizando 447 óbitos.
Trata-se de um homem de 30 anos, internado em hospital público em 25/06; de um homem de 87 anos, internado
em hospital público desde 18/06 e de um homem de 85 anos que evolui a óbito em leito de estabilização.
São Carlos contabiliza neste momento 23.319 casos positivos para COVID-19 (188 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 447 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.319 casos positivos, 21.342 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 1.932 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.437 receberam alta hospitalar e 402
positivos internados foram a óbito. 22.428 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 40.930 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (114 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 108 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 65 pessoas, sendo 42 em leitos de UTI/SUS e 23 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. Três crianças ocupam vagas de
UT/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 95,45% (42 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 75.860 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 73.429 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.431 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 50.716 pessoas já realizaram coleta de exames, 35.082 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.434 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 200 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 03/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-03-07-2021-boletim-extra/July 3, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (03/07), duas mortes por COVID-19,
totalizando 449 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 84 anos, internada desde 09/06 e de uma mulher de 64 anos, internada desde 01/07.
São Carlos continua com 23.319 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Nove pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 04/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-04-07-2021-boletim-extra/July 4, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (04/07), 1 morte por COVID-19, totalizando 450
óbitos.
Trata-se de um homem de 49 anos, internado em hospital público desde 21/05 e óbito registrado neste domingo.
São Carlos continua com 23.319 casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado
na relação de positivados.
Onze pacientes estão neste momento em leitos de estabilização. Todos já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 05/07/2021 –
BOLETIM Nº 389/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-07-2021-boletim-no-389-ano-2/July 5, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (05/07) os números da COVID-19
no município, totalizando 450 óbitos.
O único óbito registrado é de uma paciente de Itirapina internada em hospital privado de São Carlos desde 30/06.
Trata-se de uma mulher de 65 anos.
São Carlos contabiliza neste momento 23.532 casos positivos para COVID-19 (213 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 450 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.532 casos positivos, 21.520 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 1.967 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.450 receberam alta hospitalar e 405
positivos internados foram a óbito. 22.555 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 41.099 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (169 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 108 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria. 10 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 6 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 65 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 24 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas neste momento. Três crianças ocupam vagas de
UTI/SUS com suspeita da doença. 12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste
momento. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos
estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Nove pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 76.354 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 74.298 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.056 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 51.055 pessoas já realizaram coleta de exames, 35.251 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.549 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 255 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 06/07/2021 –
BOLETIM Nº 390/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-07-2021-boletim-no-390-ano-2/July 6, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (06/07) mais duas mortes por COVID19 no município, totalizando 452 óbitos.
Trata-se de um homem de 80 anos, internado em hospital público desde 15/06 e de uma mulher de 77 anos,
internada em hospital público desde 25/06.
Também morreu uma mulher de 69 anos, de Ibaté, que estava internada em hospital privado de São Carlos desde
15/06.
São Carlos contabiliza neste momento 23.614 casos positivos para COVID-19 (82 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 452 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.614 casos positivos, 21.596 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 1.973 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.457 receberam alta hospitalar e 407
positivos internados foram a óbito. 22.737 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 41.207 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (108 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 106 pessoas, sendo 24 adultos na enfermaria. 07 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 04 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 62 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Quatro crianças ocupam vagas de
UTI/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital

Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Oito pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 76.569 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 74.548 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.021 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 51.248 pessoas já realizaram coleta de exames, 35.359 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.631 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 258 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 07/07/2021 –
BOLETIM Nº 391/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-07-2021-boletim-no-391-ano-2/July 7, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (07/07) os números da COVID-19 no
município, permanecendo com 452 óbitos.
Somente foi registrado o óbito de um paciente de Ribeirão Bonito. Trata-se de um homem de 67 anos, internado em
hospital privado de São Carlos desde 11/06.
São Carlos contabiliza neste momento 23.776 casos positivos para COVID-19 (162 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 452 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.776 casos positivos, 21.752 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 1.979 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.462 receberam alta hospitalar e 407
positivos internados foram a óbito. 22.887 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 41.416 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (209 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 108 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria. 10 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 04 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 63 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 22 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. Cinco crianças ocupam vagas de
UTI/SUS. 13 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 77.065 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 74.816 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.249 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 51.481 pessoas já realizaram coleta de exames, 35.568 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.751 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 162 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 08/07/2021 –
BOLETIM Nº 392/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-07-2021-boletim-no-392-ano-2/July 8, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (08/07) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando com 453 óbitos.
Trata-se de um homem de 58 anos, internado em hospital público desde 05/07.
São Carlos contabiliza neste momento 23.870 casos positivos para COVID-19 (94 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 453 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.870 casos positivos, 21.833 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 1.992 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.469 receberam alta hospitalar e 408
positivos internados foram a óbito. 22.923 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 41.502 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (86 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 106 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria. Nove pacientes estão em Unidades
de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 04 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 61 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de
UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. Quatro crianças ocupam
vagas de UTI/SUS. Doze pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 11 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 77.418 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 75.004 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.414 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 51.760 pessoas já realizaram coleta de exames, 35.654 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.845 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 261 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 09/07/2021 –
BOLETIM Nº 393/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-07-2021-boletim-no-393-ano-2/July 9, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (09/07) mais 4 mortes por COVID-19 no
município, totalizando 457 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 52 anos, internada em hospital privado de Araraquara em 08/07; um homem de 64 anos,
internado em hospital público desde 04/06; um homem de 55 anos, internado em hospital público desde 18/06 e de
um homem de 65 anos, internado em hospital público desde 13/06.
São Carlos contabiliza neste momento 23.960 casos positivos para COVID-19 (90 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 457 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 23.960 casos positivos, 21.914 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 2.001 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.469 receberam alta hospitalar e 412
positivos internados foram a óbito. 23.018 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 41.673 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (171 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 112 pessoas, sendo 29 adultos na enfermaria. Nove pacientes estão em Unidades
de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 61 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular.
Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Quatro crianças ocupam vagas de UTI/SUS. Oito
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 5 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. Os pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 77.553 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 75.329 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.224 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 51.998 pessoas já realizaram coleta de exames, 35.825 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 15.931 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 232 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 10/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-10-07-2021-boletim-extra/July 10, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (10/07), uma morte por COVID-19, totalizando
458 óbitos.
Trata-se de um homem de 87 anos, internado em hospital público desde 02/07.
São Carlos continua com 23.960
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
Um paciente está neste momento em leito de estabilização, porém já foi cadastrado e aguarda transferência para
hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 11/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-11-07-2021-boletim-extra/July 11, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (11/07), mais duas mortes por COVID-19,
totalizando 460 óbitos.
Trata-se de um homem de 89 anos, internado em hospital privado desde 06/07 e de um homem de 55 anos,
internado em hospital público desde 09/07.
São Carlos continua com 23.960
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
Três paciente estão neste momento em leito de estabilização, porém já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 97%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 12/07/2021 –
BOLETIM Nº 394/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-07-2021-boletim-no-394-ano-2/July 12, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (12/07) os números da COVID-19 no
município, totalizando 460 óbitos.
São Carlos contabiliza neste momento 24.145 casos positivos para COVID-19 (185 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 460 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.145 casos positivos, 22.096 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 45 óbitos sem
internação, 2.004 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.471 receberam alta hospitalar e 415
positivos internados foram a óbito. 23.288 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 41.876 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (203 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 106 pessoas, sendo 27 adultos na enfermaria. Dez pacientes estão em Unidades
de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 58 pessoas, sendo 38 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
14 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 86,36% (38 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – 7 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. De acordo com a Secretaria de Saúde os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 78.106 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 75.913 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.193 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 52.332 pessoas já realizaram coleta de exames, 36.028 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.067 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 237 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 13/07/2021 –
BOLETIM Nº 395/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-07-2021-boletim-no-395-ano-2/July 13, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (13/07) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 461 óbitos.
Trata-se de uma mulher com 53 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia e evoluiu a óbito.
São Carlos contabiliza neste momento 24.303 casos positivos para COVID-19 (158 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 461 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.303 casos positivos, 22.244 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 46 óbitos sem
internação, 2.013 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.472 receberam alta hospitalar e 415
positivos internados foram a óbito. 23.377 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 42.026 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (150 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 112 pessoas, sendo 32 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 60 pessoas, sendo 40 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 7 crianças estão internadas neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 90,91% (40 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – 5 pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. De acordo com a Secretaria de Saúde os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 78.611 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 76.108 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.503 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 52.596 pessoas já realizaram coleta de exames, 36.178 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.161 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 257 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 14/07/2021 –
BOLETIM Nº 396/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-07-2021-boletim-no-396-ano-2/July 14, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (14/07) duas mortes por COVID-19
no município, totalizando 463 óbitos.
Trata-se de um homem de 42 anos, internado em hospital privado em 13/07 e de uma mulher de 94 anos, internada
em hospital privado em 14/07 e óbito no mesmo dia.
São Carlos contabiliza neste momento 24.406 casos positivos para COVID-19 (103 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 463 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.406 casos positivos, 22.342 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 46 óbitos sem
internação, 2.018 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.476 receberam alta hospitalar e 417
positivos internados foram a óbito. 23.549 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 42.155 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (129 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 103 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 61 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
13 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Cinco pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e
do Centro de Triagem. De acordo com a Secretaria de Saúde os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 78.883 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 76.319 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.564 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 52.769 pessoas já realizaram coleta de exames, 36.307 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.264 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos).198 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 15/07/2021 –
BOLETIM Nº 397/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-07-2021-boletim-no-397-ano-2/July 15, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (15/07) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 464 óbitos.
Trata-se de um homem de 49 anos, internado em hospital público desde 14/06. Também morreu uma mulher de 70
anos de Descalvado, internada em hospital público de São Carlos desde 06/07.
São Carlos contabiliza neste momento 24.508 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 464 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.508 casos positivos, 22.425 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 46 óbitos sem
internação, 2.037 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.483 receberam alta hospitalar e 418
positivos internados foram a óbito. 23.585 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 42.277 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (122 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 100 pessoas, sendo 26 adultos na enfermaria. 5 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 57 pessoas, sendo 37 em leitos de UTI/SUS e 20 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 7 crianças estão internadas neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 84,09% (37 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Cinco pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e
do Centro de Triagem. De acordo com a Secretaria de Saúde os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 79.029 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 76.537 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.492 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 53.000 pessoas já realizaram coleta de exames, 36.429 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.310 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 261 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 16/07/2021 –
BOLETIM Nº 398/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-07-2021-boletim-no-398-ano-2/July 16, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (16/07) mais duas mortes por COVID19 no município, totalizando 466 óbitos.
Trata-se de um homem de 51 anos, internado em hospital público desde 07/07 e de uma mulher de 88 anos,
internada em hospital privado desde 09/07.
São Carlos contabiliza neste momento 24.678 casos positivos para COVID-19 (170 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 466 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.678 casos positivos, 22.592 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 46 óbitos sem
internação, 2.040 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.484 receberam alta hospitalar e 420
positivos internados foram a óbito. 23.705 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 42.564 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (287 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 97 pessoas, sendo 27 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 estão em Unidades de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 57 pessoas, sendo 38 em leitos de UTI/SUS e 19 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 84,36% (38 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Seis pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e do
Centro de Triagem. De acordo com a Secretaria de Saúde os pacientes já estão cadastrados e aguardam
transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 79.429 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 76.827 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.602 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 53.342 pessoas já realizaram coleta de exames, 36.716 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.400 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 226 aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 17/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-17-07-2021-boletim-extra/July 17, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (17/07), mais duas mortes por COVID19, totalizando 468 óbitos.
Trata-se de um homem de 39 anos, internado em hospital privado desde 23/06 e de uma mulher de 54 anos,
internada em hospital público desde 24/06.
São Carlos continua com 24.678 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Três paciente estão neste momento em leito de estabilização, porém já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 84,36%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 18/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-18-07-2021-boletim-extra/July 18, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (18/07), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 469 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 60 anos que estava em leito de estabilização da UPA Santa Felícia e evoluiu a óbito.
São Carlos continua com 24.678 casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam
contabilizados na relação de positivados.
Dois pacientes estão neste momento em leito de estabilização, porém já foram cadastrados e aguardam
transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 84,36%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 19/07/2021 –
BOLETIM Nº 399/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-07-2021-boletim-no-399-ano-2/July 19, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (19/07) cinco mortes por COVID19, totalizando 474 óbitos.
Trata-se de um homem de 48 anos, internado em hospital público desde 01/07; um homem de 93 anos, internado
em hospital privado desde 10/07. Três pessoas de São Carlos, internadas em hospitais de outras cidades, também
tiveram óbito registrado no sistema, sendo um homem de 66 anos, internado em hospital de Américo Brasiliense
desde 03/07 e óbito em 09/07; um homem de 56 anos, internado em hospital de São Caetano do Sul desde 26/05 e
óbito em 07/06 e uma mulher de 59 anos, internada em São Paulo desde 23/05 e óbito em 11/07.
São Carlos contabiliza neste momento 24.913 casos positivos para COVID-19 (235 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 474 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.913 casos positivos, 22.797 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 47 óbitos sem
internação, 2.069 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.489 receberam alta hospitalar e 427
positivos internados foram a óbito. 23.910 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 42.920 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (376 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 93 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 está em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 60 pessoas, sendo 39 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
13 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 88,64% (39 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital

Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Neste momento nenhuma pessoa está em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia e nem do Centro
de Triagem. Desde março esse é o primeiro dia que a Secretaria de Saúde não registra pacientes em leitos de
estabilização aguardando transferência, via CROSS, para hospital público.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 79.865 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 77.614 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.251 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 53.795 pessoas já realizaram coleta de exames, 37.072 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.496 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 227 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 20/07/2021 –
BOLETIM Nº 400/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-07-2021-boletim-no-400-ano-2/July 20, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (20/07) os números da COVID-19 no
município, totalizando 474 óbitos.
São Carlos contabiliza neste momento 24.995 casos positivos para COVID-19 (82 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 474 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 24.995 casos positivos, 22.852 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 47 óbitos sem
internação, 2.096 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.495 receberam alta hospitalar e 427
positivos internados foram a óbito. 24.048 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 43.016 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (96 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 101 pessoas, sendo 28 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 59 pessoas, sendo 40 em leitos de UTI/SUS e 19 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS neste momento. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 90,91% (40 adultos estão
internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Duas pessoas estão neste momento sendo atendidas em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia. Os
pacientes já estão cadastrados e aguardam transferência via CROSS.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 80.028 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 77.875 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.153 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 53.912 pessoas já realizaram coleta de exames, 37.168 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.534 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 210 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 21/07/2021 –
BOLETIM Nº 401/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-07-2021-boletim-no-401-ano-2/July 21, 2021

Pelo segundo dia consecutivo São Carlos não registra óbito por COVID-19
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que nesta quarta-feira (21/07) não foi registrado nenhum óbito
por COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 25.133 casos positivos para COVID-19 (138 resultados positivos foram
divulgados hoje), permanecendo com 474 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 25.133 casos positivos, 22.971 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 47 óbitos sem
internação, 2.115 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.507 receberam alta hospitalar e 427
positivos internados foram a óbito. 24.144 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 43.240 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (224 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 97 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 58 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 17 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Uma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia. O
paciente já foi cadastrado e aguarda transferência via CROSS.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 80.489 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 78.123 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.366 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 54.174 pessoas já realizaram coleta de exames, 37.392 tiveram
resultado negativo para COVID-19, 16.620 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 162 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 22/07/2021 –
BOLETIM Nº 402/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-07-2021-boletim-no-402-ano-2/July 22, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (22/07) duas mortes por COVID-19
no município, totalizando 476 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 74 anos, internada em hospital público desde 17/07 e de um homem de 69 anos de São
Carlos que estava internado em hospital de Ribeirão Preto.
São Carlos contabiliza neste momento 25.189 casos positivos para COVID-19 (56 resultados positivos foram
divulgados hoje), permanecendo com 476 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 25.189 casos positivos, 23.017 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 47 óbitos sem
internação, 2.125 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.513 receberam alta hospitalar e 429
positivos internados foram a óbito. 24.295 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 43.357 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (117 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 102 pessoas, sendo 25 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 62 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Duas pessoas estão sendo atendidas neste momento em leitos de estabilização da UPA do Santa Felícia. Os
pacientes já foram cadastrados e aguardam transferência via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 80.603 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 78.384 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.219 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 54.354 pessoas já realizaram a coleta de exames, 37.509
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.658 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 187 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 23/07/2021 –
BOLETIM Nº 403/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-07-2021-boletim-no-403-ano-2/July 23, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa que nesta sexta-feira (23/07) não foi registrado até o
momento nenhum óbito por COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 25.277 casos positivos para COVID-19 (88 resultados positivos foram
divulgados hoje), permanecendo com 476 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 25.277 casos positivos, 23.091 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 47 óbitos sem
internação, 2.139 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.518 receberam alta hospitalar e 429
positivos internados foram a óbito. 24.378 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 43.518 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (161 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 101 pessoas, sendo 23 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 está em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 62 pessoas, sendo 41 em leitos de UTI/SUS e 21 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 6 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 12 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 93,18% (41 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Uma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia. A
paciente já foi cadastrada e aguarda transferência via CROSS.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 80.743 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 78.696 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 2.047 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 54.551 pessoas já realizaram a coleta de exames, 37.670
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.693 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 188 pessoas aguardam resultados de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 24/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-24-07-2021-boletim-extra/July 24, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (24/07), mais três mortes por COVID-19,
totalizando 479 óbitos.
Trata-se de um homem de 37 anos, internado em hospital privado desde 15/06; de homem de 76 anos, internado
em hospital público desde 22/07 e de homem de 66 anos, internado em hospital público desde 19/07.
Também morreu uma mulher de 58 anos, de Descalvado, que estava internada em hospital público de São Carlos
desde 06/07.
São Carlos continua com 25.277
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
Um paciente está neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia, porém já foi cadastrado e
aguarda transferência para hospital público via CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 91%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 26/07/2021 –
BOLETIM Nº 404/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-07-2021-boletim-no-404-ano-2/July 26, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (26/07) 4 mortes por COVID-19 no
município, totalizando 483 óbitos.
Trata-se de um homem de 100 anos, internado em hospital privado desde 18/07; de homem de 38 anos, internado
em hospital público desde 21/06; homem de 63 anos e que estava internado em hospital de Matão desde 21/07 e de
homem de 73 anos, internado em hospital de Taquaritinga desde 10/07.
Também morreu uma mulher de 80 anos em hospital privado nesta segunda-feira (26/07) com suspeita de COVID19. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado do exame.
São Carlos contabiliza neste momento 25.380 casos positivos para COVID-19 (103 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 483 óbitos confirmados e 130 descartados.
Dos 25.380 casos positivos, 23.192 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 47 óbitos sem
internação, 2.141 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.542 receberam alta hospitalar e 436
positivos internados foram a óbito. 24.442 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 43.783 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (265 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 88 pessoas, sendo 18 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 56 pessoas, sendo 39 em leitos de UTI/SUS e 17 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 88,64% (39 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital

Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 80.967 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 79.503 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.464 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 54.854 pessoas já realizaram a coleta de exames, 37.935
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.757 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 162 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 27/07/2021 –
BOLETIM Nº 405/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-07-2021-boletim-no-405-ano-2/July 27, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (27/07) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando 485 óbitos.
O sistema de notificação de óbitos registrou nesta terça-feira (27/07) dois óbitos para São Carlos: um homem de 46
anos, internado em hospital de Araraquara e que evolui a óbito em 28/06 e de uma mulher de 85 anos que morreu
em 22/07.
São Carlos contabiliza neste momento 25.482 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 485 óbitos confirmados e 131 descartados.
O óbito descartado é de uma mulher de 80 anos que morreu em 26/07, porém o resultado do exame foi negativo
para COVID-19.
Dos 25.482 casos positivos, 23.275 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.159 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.578 receberam alta hospitalar e 437
positivos internados foram a óbito. 24.516 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 43.862 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (79 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 81 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 53 pessoas, sendo 37 em leitos de UTI/SUS e 16 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 84,09% (37 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital

Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.
UPA – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 81.482 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 79.690 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.792 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 54.974 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.014
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.765 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 195 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 28/07/2021 –
BOLETIM Nº 406/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-07-2021-boletim-no-406-ano-2/July 28, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (28/07) mais 2 mortes por COVID-19
no município, totalizando 487 óbitos.
Trata-se de um homem de 80 anos, internado em hospital público desde 13/07. Também foi lançado hoje no
sistema de notificação a morte de um homem de 79 anos, internado em hospital de Pindamonhangaba em 23/02 e
que evoluiu a óbito em 11/03.
São Carlos contabiliza neste momento 25.594 casos positivos para COVID-19 (112 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 487 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 25.594 casos positivos, 23.382 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.164 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.587 receberam alta hospitalar e 439
positivos internados foram a óbito. 24.610 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.100 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (238 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 77 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 52 pessoas, sendo 37 em leitos de UTI/SUS e 15 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 84,09% (37 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 81.715 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 79.844 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.871 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 55.299 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.252
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.858 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 189 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 29/07/2021 –
BOLETIM Nº 407/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-07-2021-boletim-no-407-ano-2/July 29, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (29/07) duas mortes por COVID-19
no município, totalizando 489 óbitos.
Trata-se de um homem de 20 anos, internado em hospital público desde 16/07 e de um homem de 46 anos,
internado em hospital público em 28/07.
São Carlos contabiliza neste momento 25.696 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 489 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 25.696 casos positivos, 23.483 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.165 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.590 receberam alta hospitalar e 441
positivos internados foram a óbito. 24.698 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.217 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (117 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 77 pessoas, sendo 12 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 5 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 51 pessoas, sendo 37 em leitos de UTI/SUS e 14 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 11 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 84,09% (37 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

UPA – Uma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização da UPA do Santa Felícia. O
paciente aguarda transferência para hospital público via CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 81.798 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 80.037 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.761 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 55.325 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.252
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.878 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 195 pessoas aguardam resultados de exame.

COMUNICADO – ÓBITO COVID-19
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/comunicado-obito-covid-19/July 29, 2021
A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA INFORMA QUE ÓBITO DO RAPAZ DE 20 ANOS OCORRIDO EM HOSPITAL
PÚBLICO DE SÃO CARLOS E CONTABILIZADO COMO MAIS UMA VÍTIMA DO NOVO CORONAVÍRUS JÁ FOI
RETIRADO DO SISTEMA OFICIAL DE NOTIFICAÇÃO, SENDO CONTABILIZADO SOMENTE COMO CASO
POSITIVO PARA A DOENÇA. PORTANTO NESTE MOMENTO SÃO CARLOS REGISTRA 488 MORTES POR
COVID-19 E NÃO 489 COMO DIVULGADO NO ÚLTIMO BOLETIM OFICIAL.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 30/07/2021 –
BOLETIM Nº 408/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-07-2021-boletim-no-408-ano-2/July 30, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (30/07) mais duas mortes por COVID19 no município, totalizando 490 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 87 anos, internada em hospital público desde 26/07 e de um homem de 83 anos,
internado em hospital público desde 25/07.
Também morreu uma mulher de 63 anos de Descalvado, internada em hospital público de São Carlos desde 25/07.
São Carlos contabiliza neste momento 25.803 casos positivos para COVID-19 (107 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 490 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 25.803 casos positivos, 23.584 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.171 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.596 receberam alta hospitalar e 442
positivos internados foram a óbito. 24.810 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.352 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (135 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 74 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No
total na UTI adulto estão internadas 54 pessoas, sendo 39 em leitos de UTI/SUS e 15 em leitos de UTI da rede
particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de ocupação
dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 88,64% (39 adultos estão internados).
Neste momento o município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a
operar com 30 leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital
Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15
de enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 81.900 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 80.299 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.601 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 55.473 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.385
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.917 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 171 pessoas aguardam resultados de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 31/07/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-31-07-2021-boletim-extra/July 31, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (31/07), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 491 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 69 anos, internada desde 26/07 em hospital privado.
São Carlos continua com 25.803
casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está neste momento em 88,64%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 01/08/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-01-08-2021-boletim-extra/August 1, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (01/08), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 492 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 43 anos, internada desde 25/06 em hospital privado.
São Carlos continua com 25.803
casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Um paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. A
transferência para hospital público já foi solicitada junto a CROSS.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está em 88,64%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 02/08/2021 –
BOLETIM Nº 409/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-08-2021-boletim-no-409-ano-2/August 2, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (02/08) os números da COVID-19
no município. Neste momento São Carlos permanece com 492 óbitos registrados.
Uma mulher de 51 anos de Ibaté morreu na noite deste domingo (01/08), ela internada em hospital público de São
Carlos desde 11/07.
São Carlos contabiliza neste momento 25.905 casos positivos para COVID-19 (102 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 492 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 25.905 casos positivos, 23.686 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.171 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.605 receberam alta hospitalar e 444
positivos internados foram a óbito. 24.969 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.554 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (202 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 68 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria. 5 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum está neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 46 pessoas, sendo 36 em leitos de UTI/SUS e 10 em
leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 1 criança está internada neste momento. Uma criança ocupa
vaga de UTI/SUS. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 81,82% (36 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 82.235 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 80.872 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.363 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 55.726 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.587
tiveram resultado negativo para COVID-19, 16.977 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 162 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 03/08/2021 –
BOLETIM Nº 410/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-08-2021-boletim-no-410-ano-2/August 3, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (03/08) os números da COVID-19 no
município. Neste momento São Carlos permanece com 492 óbitos registrados.
São Carlos contabiliza neste momento 26.036 casos positivos para COVID-19 (131 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 492 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.036 casos positivos, 23.815 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.173 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.613 receberam alta hospitalar e 444
positivos internados foram a óbito. 25.105 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.682 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (128 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 69 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria. 9 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está neste momento em Unidade de Suporte
Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 40 pessoas, sendo 30 em leitos de
UTI/SUS e 10 em leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 2 crianças estão internadas neste momento.
Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste
momento. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 68,18% (30 adultos
estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 82.430 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 81.039 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.391 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 55.856 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.714
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.021 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 121 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 04/08/2021 –
BOLETIM Nº 411/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-08-2021-boletim-no-411-ano-2/August 4, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (04/08) mais dois óbitos por COVID19 no município, totalizando 494 mortes.
Trata-se de uma mulher de 67 anos, internada em hospital público desde 27/06 e de um homem de 54 anos,
internado em hospital de Araraquara desde 30/05 e óbito registrado em 04/07, porém somente nesta quarta-feira foi
lançado no sistema de notificação.
São Carlos contabiliza neste momento 26.160 casos positivos para COVID-19 (124 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 494 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.160 casos positivos, 23.939 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.173 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.618 receberam alta hospitalar e 446
positivos internados foram a óbito. 25.291 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.827 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (145 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 65 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 39 pessoas, sendo 29 em leitos de UTI/SUS e 10 em
leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. 5 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 65,91% (29 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhuma pessoa está sendo atendida neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 82.512 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 81.227 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.285 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 56.031 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.858
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.053 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 120 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 05/08/2021 –
BOLETIM Nº 412/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-08-2021-boletim-no-412-ano-2/August 5, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (05/08) mais um óbito por COVID-19
no município, totalizando 495 mortes.
Trata-se de um homem de 47 anos de São Carlos que estava internado no hospital de Américo Brasiliense desde
17/07 e morte registrada no sistema de notificação em 03/08.
São Carlos contabiliza neste momento 26.267 casos positivos para COVID-19 (107 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 495 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.267 casos positivos, 24.046 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.173 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.618 receberam alta hospitalar e 447
positivos internados foram a óbito. 25.435 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 44.928 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (101 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 68 pessoas, sendo 16 adultos na enfermaria. 8 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 38 pessoas, sendo 29 em leitos de UTI/SUS e 9 em
leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 5 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. 5 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 65,91% (29 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Um paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do Centro de
Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho. O paciente já foi cadastrado e aguarda transferência via
CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 82.693 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 81.365 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.328 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 56.179 pessoas já realizaram a coleta de exames, 38.957
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.071 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 151 pessoas aguardam resultados de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 06/08/2021 –
BOLETIM Nº 413/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-08-2021-boletim-no-413-ano-2/August 6, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (06/08) mais duas mortes por COVID19 no município, totalizando 497 óbitos.
Trata-se de um homem de 92 anos, internado em hospital público desde 12/07 e de um homem de 72 anos,
internado em hospital privado desde 22/07.
São Carlos contabiliza neste momento 26.299 casos positivos para COVID-19 (32 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 497 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.299 casos positivos, 24.078 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.173 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.631 receberam alta hospitalar e 449
positivos internados foram a óbito. 25.470 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.000 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (72 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 61 pessoas, sendo 17 adultos na enfermaria. 5 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 33 pessoas, sendo 25 em leitos de UTI/SUS e 8 em
leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 4 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. 4 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 56,82% (25 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 82.833 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 81.532 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.301 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 56.317 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.026
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.097 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 194 pessoas aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 07/08/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-07-08-2021-boletim-extra/August 7, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (07/08), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 498 óbitos.
Trata-se de um homem de 70 anos, internado desde 11/07 em hospital privado.
São Carlos continua com 26.299
casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está em 56,82%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 08/08/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-08-08-2021-boletim-extra/August 8, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (08/08), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 499 óbitos.
Trata-se de um homem de 74 anos, internado em hospital público desde 03/08.
São Carlos continua com 26.299
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está em 56,82%.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 09/08/2021 –
BOLETIM Nº 414/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-08-2021-boletim-no-414-ano-2/August 9, 2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (09/08) mais uma morte por
COVID-19 no município, totalizando 500 óbitos.
Trata-se de um homem de 61 anos, internado em hospital público desde 01/07.
São Carlos contabiliza neste momento 26.437 casos positivos para COVID-19 (138 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 500 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.437 casos positivos, 24.216 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.173 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.634 receberam alta hospitalar e 452
positivos internados foram a óbito. 25.635 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.231 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (231 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 53 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 29 pessoas, sendo 21 em leitos de UTI/SUS e 8 em
leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 3 crianças estão internadas neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. 4 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 47,73% (21 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 82.997 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 81.889 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.108 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 56.503 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.257
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.146 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 100 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 10/08/2021 –
BOLETIM Nº 415/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-08-2021-boletim-no-415-ano-2/August 10,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (10/08) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 501 óbitos.
Trata-se de um homem de 46 anos, internado em hospital privado desde 14/07.
São Carlos contabiliza neste momento 26.523 casos positivos para COVID-19 (86 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 501 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.523 casos positivos, 24.299 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.176 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.647 receberam alta hospitalar e 453
positivos internados foram a óbito. 25.712 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.350 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (119 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 50 pessoas, sendo 15 adultos na enfermaria. 5 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 28 pessoas, sendo 21 em leitos de UTI/SUS e 7 em
leitos de UTI da rede particular. Na enfermaria SUS 1 criança está internada neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. 5 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 47,73% (21 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 83.161 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 81.957 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.204 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 56.685 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.373
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.171 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 141 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 11/08/2021 –
BOLETIM Nº 416/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-08-2021-boletim-no-416-ano-2/August 11,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (11/08) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando 503 óbitos.
Trata-se de um homem de 27 anos que estava internado em hospital de Limeira desde 29/07. O sistema de
notificação inseriu nesta quarta-feira (11/08) o óbito de um homem de 63 anos, internado em hospital de Araraquara
e que morreu no dia 13/07.
São Carlos contabiliza neste momento 26.588 casos positivos para COVID-19 (65 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 503 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.588 casos positivos, 24.359 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.181 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.652 receberam alta hospitalar e 455
positivos internados foram a óbito. 25.783 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.437 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (87 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 45 pessoas, sendo 12 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está neste momento em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 28 pessoas, sendo 20 em leitos de UTI/SUS e 8 em
leitos de UTI da rede particular. Nenhuma criança está em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos neste momento. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 45,45% (20 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário

(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 83.275 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.065 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.210 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 56.784 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.460
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.195 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 129 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 12/08/2021 –
BOLETIM Nº 417/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-08-2021-boletim-no-417-ano-2/August 12,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (12/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 26.644 casos positivos para COVID-19 (56 resultados positivos foram
divulgados hoje), permanecendo com 503 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.644 casos positivos, 24.414 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 48 óbitos sem
internação, 2.182 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.654 receberam alta hospitalar e 455
positivos internados foram a óbito. 25.866 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.650 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (213 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 52 pessoas, sendo 14 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 30 pessoas, sendo 22 em leitos de UTI/SUS e 8 em leitos de
UTI da rede particular. Uma criança está em enfermaria SUS neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
7 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 50% (22 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Um paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do Centro de
Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho. A transferência para hospital público já foi solicitada junto
a CROSS.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 83.438 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.210 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.228 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.023 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.672
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.227 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 124 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 13/08/2021 –
BOLETIM Nº 418/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-08-2021-boletim-no-418-ano-2/August 13,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (13/08) mais duas mortes por COVID19 no município, totalizando 505 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 85 anos que procurou atendimento na UPA do Santa Felícia e evoluiu a óbito e de um
homem de 89 anos, internado em hospital público desde 12/08.
São Carlos contabiliza neste momento 26.694 casos positivos para COVID-19 (50 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 505 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.694 casos positivos, 24.458 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 49 óbitos sem
internação, 2.187 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.655 receberam alta hospitalar e 456
positivos internados foram a óbito. 25.948 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.750 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (100 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 65 pessoas, sendo 11 adultos na enfermaria. 6 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 43 pessoas, sendo 35 em leitos de UTI/SUS e 8 em leitos de
UTI da rede particular. Uma criança está em enfermaria SUS neste momento. Uma criança ocupa vaga de UTI/SUS.
7 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 79,55% (35 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 83.594 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.391 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.203 ainda
continuam em isolamento domiciliar
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.159 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.770
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.241 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 148 pessoas aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 14/08/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-14-08-2021-boletim-extra/August 14, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (14/08), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 506 óbitos.
Trata-se de um homem de 31 anos, internado em hospital privado desde 05/07.
Também morreu um homem de 73 anos de Ribeirão Bonito, internado em hospital público desde 10/08.
São Carlos continua com 26.694
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
A taxa de ocupação dos leitos especiais de COVID-19 para UTI/SUS está em 79,55%.

COVID-19 SÃO CARLOS – 15/08/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-15-08-2021-boletim-extra/August 15, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (15/08), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 507 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 87 anos, internada em hospital privado desde 26/07.
São Carlos permanece com 26.694
casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS 16/08/2021 –
BOLETIM Nº 419/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-08-2021-boletim-no-419-ano-2/August 16,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (16/08) mais três mortes por
COVID-19 no município, totalizando 510 óbitos.
Trata-se de um homem de 81 anos, internado em hospital público de 01/07 a 24/07, recebeu alta hospitalar e
evoluiu a óbito no domicílio no dia 26/07; homem de 78 anos que evoluiu a óbito no domicílio em 16/07 e de um
homem de 55 anos, internado em hospital público em 07/07 e que morreu em 30/07. Todos esses óbitos ocorreram
no mês de julho, porém somente nesta segunda-feira (16/08) foram registrados no sistema oficial de mortalidade.
São Carlos contabiliza neste momento 26.773 casos positivos para COVID-19 (79 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 510 óbitos confirmados e 131 descartados.
Dos 26.773 casos positivos, 24.526 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.196 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.662 receberam alta hospitalar e 459
positivos internados foram a óbito. 26.040 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 45.928 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (178 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 46 pessoas, sendo 13 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 25 pessoas, sendo 21 em leitos de UTI/SUS e 4 em leitos de
UTI da rede particular. Uma criança está em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 47,73% (21 adultos estão internados).

O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 83.845 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.720 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.125 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.350 pessoas já realizaram a coleta de exames, 39.948
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.262 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 140 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/08/2021 –
BOLETIM Nº 420/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-08-2021-boletim-no-420-ano-2/August 17,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta terça-feira (17/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 26.837 casos positivos para COVID-19 (64 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 510 óbitos confirmados, 131 descartados e 1 suspeito.
O óbito suspeito é de uma mulher de 102 anos, internada em hospital público nesta terça-feira (17/08) e óbito no
mesmo dia. Foi realizada a coleta e a Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado do teste para diagnóstico da
COVID-19.
Dos 26.837 casos positivos, 24.589 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.197 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.666 receberam alta hospitalar e 459
positivos internados foram a óbito. 26.119 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.059 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (131 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 47 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 26 pessoas, sendo 22 em leitos de UTI/SUS e 4 em leitos de
UTI da rede particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 9 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 50% (22 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário

(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 83.928 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.817 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.111 ainda
continuam em isolamento domiciliar
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.481 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.078
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.283 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 120 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/08/2021 –
BOLETIM Nº 421/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-08-2021-boletim-no-421-ano-2/August 18,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (18/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 26.846 casos positivos para COVID-19 (09 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 510 óbitos confirmados e 132 descartados
O exame realizado na mulher de 102 anos, considerado inicialmente como óbito suspeito, foi negativo para COVID19.
Foi registrado o óbito de uma mulher de 84 anos de Descalvado, internada em hospital público de São Carlos desde
10/08.
Dos 26.846 casos positivos, 24.595 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.200 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.669 receberam alta hospitalar e 459
positivos internados foram a óbito. 26.128 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.129 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (70 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 45 pessoas, sendo 10 adultos na enfermaria. 3 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 26 pessoas, sendo 22 em leitos de UTI/SUS e 4 em leitos de
UTI da rede particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 10 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 50% (22 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário

(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.022 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.891 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.131 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.549 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.146
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.292 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 111 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/08/2021 –
BOLETIM Nº 422/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-08-2021-boletim-no-422-ano-2/August 19,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (19/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 26.892 casos positivos para COVID-19 (46 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 510 óbitos confirmados e 132 descartados
Dos 26.892 casos positivos, 24.638 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.203 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.672 receberam alta hospitalar e 459
positivos internados foram a óbito. 26.189 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.231 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (102 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 9 adultos na enfermaria. 3 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 25 pessoas, sendo 21 em leitos de UTI/SUS e 4 em leitos de UTI da rede
particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. 8
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 47,73% (21 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.

CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de Síndrome Gripal do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.075 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 82.968 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.107 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.681 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.248
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.300 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 133 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/08/2021 –
BOLETIM Nº 423/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-08-2021-boletim-no-423-ano-2/August 20,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta sexta-feira (20/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 26.923 casos positivos para COVID-19 (31 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 510 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 26.923 casos positivos, 24.665 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.207 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.673 receberam alta hospitalar e 459
positivos internados foram a óbito. 26.202 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.406 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (175 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 42 pessoas, sendo 7 adultos na enfermaria. 3 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 26 pessoas, sendo 21 em leitos de UTI/SUS e 5 em leitos de
UTI da rede particular. Cinco crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 6 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 47,73% (21 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem de

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.137 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 83.151 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 986 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.821 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.420
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.315 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 86 pessoas aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 21/08/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-21-08-2021-boletim-extra/August 21, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (21/08), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 511 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 72 anos, internada em hospital público desde 26/07.
São Carlos permanece com 26.892
casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/08/2021 –
BOLETIM Nº 424/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-08-2021-boletim-no-424-ano-2/August 23,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (23/08) mais uma morte por
COVID-19 no município, totalizando 512 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 67 anos, internada em 23/08 em hospital privado e óbito no mesmo dia.
São Carlos contabiliza neste momento 26.995 casos positivos para COVID-19 (72 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 512 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 26.995 casos positivos, 24.734 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.210 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.678 receberam alta hospitalar e 461
positivos internados foram a óbito. 26.304 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.561 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (155 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 36 pessoas, sendo 4 adultos na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 24 pessoas, sendo 20 em leitos de UTI/SUS e 4 em leitos de
UTI da rede particular. 3 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. 4 pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 45,45% (20 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.449 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 83.474 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 975 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 57.999 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.575
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.336 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 88 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/08/2021 –
BOLETIM Nº 425/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-08-2021-boletim-no-425-ano-2/August 24,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (24/08) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 513 óbitos.
Trata-se de um homem de 77 anos de São Carlos, internado em hospital de Ribeirão Preto desde 27/07.
São Carlos contabiliza neste momento 27.027 casos positivos para COVID-19 (32 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 513 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.027 casos positivos, 24.764 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.212 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.682 receberam alta hospitalar e 462
positivos internados foram a óbito. 26.352 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.651 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (90 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 37 pessoas, sendo 1 adulto na enfermaria. 4 pacientes estão em Unidades de
Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório (USV –
HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 26 pessoas, sendo 20 em leitos de UTI/SUS e 6 em leitos de UTI da rede
particular. 5 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Três
pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 45,45% (20 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.623 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 83.539 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.084 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.137 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.665
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.348 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 124 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/08/2021 –
BOLETIM Nº 426/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-08-2021-boletim-no-426-ano-2/August 25,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (25/08) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 514 óbitos.
Trata-se de um homem de 71 anos, internado em hospital público desde 17/08.
São Carlos contabiliza neste momento 27.072 casos positivos para COVID-19 (45 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 514 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.072 casos positivos, 24.809 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.212 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.684 receberam alta hospitalar e 463
positivos internados foram a óbito. 26.399 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.780 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (129 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 31 pessoas, nenhum adulto está neste momento em enfermaria. 4 pacientes estão
em Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 21 pessoas, sendo 16 em leitos de UTI/SUS e 5 em
leitos de UTI da rede particular. 5 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 36,36% (16 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.668 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 83.649 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.019 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.204 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.790
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.359 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 55 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/08/2021 –
BOLETIM Nº 427/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-08-2021-boletim-no-427-ano-2/August 26,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (26/08) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.120 casos positivos para COVID-19 (48 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 514 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.120 casos positivos, 24.856 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.213 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.684 receberam alta hospitalar e 463
positivos internados foram a óbito. 26.441 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.848 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (68 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, 1 adulto está neste momento em enfermaria. 5 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 22 pessoas, sendo 17 em leitos de UTI/SUS e 5 em
leitos de UTI da rede particular. 4 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Três pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 38,64% (17 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.768 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 83.735 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.033 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.317 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.858
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.369 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 90 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/08/2021 –
BOLETIM Nº 428/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-08-2021-boletim-no-428-ano-2/August 27,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (27/08) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 515 óbitos.
Trata-se de um homem de 33 anos, internado em hospital público desde 25/08.
Também morreu um homem de 58 anos de Ibaté, internado em hospital público de São Carlos desde 09/08.
São Carlos contabiliza neste momento 27.273 casos positivos para COVID-19 (71 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 515 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.273 casos positivos, 24.856 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.219 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.692 receberam alta hospitalar e 464
positivos internados foram a óbito. 26.600 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 46.949 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (101 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 41 pessoas, 5 adultos estão neste momento em enfermaria. 4 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 4 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 22 pessoas, sendo 19 em leitos de UTI/SUS e 3 em
leitos de UTI da rede particular. 6 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 43,18% (19 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 84.812 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 83.803,pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.009 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.440 pessoas já realizaram a coleta de exames, 40.958
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.375 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 107 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/08/2021 –
BOLETIM Nº 429/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-08-2021-boletim-no-429-ano-2/August 30,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta segunda-feira (30/08) mais duas mortes por
COVID-19 no município, totalizando 517 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 52 anos, internada em hospital público desde 08/08 e de um homem de 70 anos,
internado em hospital público desde 16/08.
São Carlos contabiliza neste momento 27.292 casos positivos para COVID-19 (101 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 517 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.292 casos positivos, 25.018 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.223 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.693 receberam alta hospitalar e 466
positivos internados foram a óbito. 26.580 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.214 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (265 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, 1 adulto está neste momento em enfermaria. 4 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 19 pessoas, sendo 14 em leitos de UTI/SUS e 5 em
leitos de UTI da rede particular. 8 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 31,82% (14 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.160 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 84.097 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.063 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.709 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.221
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.405 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 83 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/08/2021 –
BOLETIM Nº 430/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-08-2021-boletim-no-430-ano-2/August 31,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta terça-feira (31/08) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 518 óbitos.
Trata-se de um homem de 79 anos, internado em hospital público desde 26/08.
São Carlos contabiliza neste momento 27.380 casos positivos para COVID-19 (88 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 518 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.380 casos positivos, 25.106 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.223 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.695 receberam alta hospitalar e 467
positivos internados foram a óbito. 26.705 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.334 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (120 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 34 pessoas, 2 adultos estão neste momento em enfermaria. 3 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 20 pessoas, sendo 15 em leitos de UTI/SUS e 5 em
leitos de UTI da rede particular. 8 crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 34,09% (15 adultos estão
internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.269 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 84.196 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.073 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.849 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.340
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.421 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 88 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/09/2021 –
BOLETIM Nº 431/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-09-2021-boletim-no-431-ano-2/September 1,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (01/09) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 519 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 75 anos, internada em hospital público desde 04/08.
São Carlos contabiliza neste momento 27.446 casos positivos para COVID-19 (66 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 519 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.446 casos positivos, 25.171 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.224 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.696 receberam alta hospitalar e 468
positivos internados foram a óbito. 26.780 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.462 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (128 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 35 pessoas, 4 adultos estão neste momento em enfermaria. 3 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 20 pessoas, sendo 13 em leitos de UTI/SUS e 7 em
leitos de UTI da rede particular. 6 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Três pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 29,55% (13 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.353 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 84.265 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.088 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 58.982 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.468
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.431 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 83 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/09/2021 –
BOLETIM Nº 432/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-09-2021-boletim-no-432-ano-2/September 2,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quinta-feira (02/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.491 casos positivos para COVID-19 (45 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 519 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.491 casos positivos, 25.215 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.699 receberam alta hospitalar e 468
positivos internados foram a óbito. 26.830 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.540 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (78 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 32 pessoas, 6 adultos estão neste momento em enfermaria. 4 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 17 pessoas, sendo 13 em leitos de UTI/SUS e 4 em
leitos de UTI da rede particular. 3 crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Três pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 29,55% (13 adultos estão
internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.477 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 84.361 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 1.116 ainda
continuam em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.061 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.546
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.437 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 78 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/09/2021 –
BOLETIM Nº 433/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-09-2021-boletim-no-433-ano-2/September 3,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (03/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.534 casos positivos para COVID-19 (43 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 519 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.534 casos positivos, 25.258 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.699 receberam alta hospitalar e 468
positivos internados foram a óbito. 26.882 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.555 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (15 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 33 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. 4 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 18 pessoas, sendo 14 em leitos de UTI/SUS e 4 em
leitos de UTI da rede particular. 5 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 31,82% (14 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.520 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 84.542 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 978 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.149 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.561
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.441 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 147 pessoas aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 05/09/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-05-09-2021-boletim-extra/September 5, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (05/09), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 520 óbitos.
Trata-se de um homem de 85 anos, internado em hospital público desde 13/08.
São Carlos permanece com 27.534
casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava contabilizada na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/09/2021 –
BOLETIM Nº 434/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-09-2021-boletim-no-434-ano-2/September 6,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta segunda-feira (06/09) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.555 casos positivos para COVID-19 (21 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 520 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.555 casos positivos, 25.279 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.699 receberam alta hospitalar e 469
positivos internados foram a óbito. 26.934 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.710 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (155 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 26 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. 4 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 15 pessoas, sendo 11 em leitos de UTI/SUS e 4 em
leitos de UTI da rede particular. 1 criança está em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Seis pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 25% (11 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.607 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 84.903 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 704 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.235 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.714
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.450 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 71 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/09/2021 –
BOLETIM Nº 435/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-09-2021-boletim-no-435-ano-2/September 8,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quarta-feira (08/09) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 521 óbitos.
Trata-se de um homem de 47 anos, internado em hospital privado desde 21/07. O óbito ocorreu em 06/09, porém foi
registrado no sistema nesta quarta-feira.
São Carlos contabiliza neste momento 27.571 casos positivos para COVID-19 (16 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 521 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.571 casos positivos, 25.295 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.704 receberam alta hospitalar e 470
positivos internados foram a óbito. 26.934 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.824 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (114 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 20 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. 2 pacientes estão em
Unidades de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 12 pessoas, sendo 10 em leitos de UTI/SUS e 2 em
leitos de UTI da rede particular. 2 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Cinco pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 22,73% (10 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.686 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 85.047 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 639 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.335 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.828
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.466 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 41 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/09/2021 –
BOLETIM Nº 436/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-09-2021-boletim-no-436-ano-2/September 9,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta quinta-feira (09/09) os números da COVID-19 no
município.
A Vigilância Epidemiológica (VIGEP) informa que devido a atualização da versão do banco de dados E-SUS, onde
são inseridas todas as notificações de casos suspeitos da COVID-19 e resultados dos testes, somente foram
lançados no boletim desta quinta-feira (09/09) os resultados dos exames liberados pelo laboratório contratado no
município. A VIGEP aguarda o restabelecimento do sistema e assim que estiver disponível os dados serão
atualizados.
São Carlos contabiliza neste momento 27.573 casos positivos para COVID-19 (02 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 521 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.573 casos positivos, 25.297 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.704 receberam alta hospitalar e 470
positivos internados foram a óbito. 26.934 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.860 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (36 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 22 pessoas, 4 adultos estão neste momento em enfermaria. 1 paciente está em
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte Ventilatório (USV
– HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 12 pessoas, sendo 10 em leitos de UTI/SUS e 2 em leitos de
UTI da rede particular. 4 crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Quatro pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos.
A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 22,73% (10 adultos estão
internados).

O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.906 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 85.128 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 778 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.410 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.863
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.468 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 79 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/09/2021 –
BOLETIM Nº 437/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-09-2021-boletim-no-437-ano-2/September 10,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta sexta-feira (10/09) mais uma morte por COVID19 no município, totalizando 522 óbitos.
Trata-se de um homem de 64 anos, internado em hospital público desde 31/08. Também foi registrado o óbito de
um homem de 79 anos de Ibaté, internado em hospital público de São Carlos desde 26/08.
A Vigilância Epidemiológica (VIGEP) informa que o banco de dados E-SUS continua em processo de modificação
no sistema, portanto nesta sexta-feira (10/09) também somente constam no boletim os resultados dos exames
liberados pelo laboratório contratado pela Prefeitura, uma vez que não é possível acessar os dados do município. A
VIGEP aguarda o restabelecimento do sistema e assim que estiver disponível os dados serão atualizados.
São Carlos contabiliza neste momento 27.578 casos positivos para COVID-19 (05 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 522 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.578 casos positivos, 25.302 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.704 receberam alta hospitalar e 471
positivos internados foram a óbito. 26.934 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 47.925 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (65 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 20 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. 1 paciente está em
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 9 pessoas, sendo 7 em leitos de UTI/SUS e 2 em
leitos de UTI da rede particular. 5 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga
de UTI/SUS. Dois pacientes de outros municípios estão internados em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos
especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 15,91% (07 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário

(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 85.997 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 85.243 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 754 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.492 pessoas já realizaram a coleta de exames, 41.926
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.473 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 93 pessoas aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 12/09/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-12-09-2021-boletim-extra/September 12, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste domingo (12/09), mais duas mortes por COVID-19,
totalizando 524 óbitos.
Trata-se de um homem de 64 anos, internado em hospital público desde
31/08 e de um homem de 75 anos, internado em hospital público desde 10/09.
Também morreu um homem de 79 de de Ibaté, internado em hospital público de São Carlos desde 26/08.
São Carlos permanece com 27.578
casos positivos para a doença, uma vez que esses pacientes já estavam contabilizados na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/09/2021 –
BOLETIM Nº 438/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-09-2021-boletim-no-438-ano-2/September 13,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta segunda-feira (11/09) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.595 casos positivos para COVID-19 (17 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 524 óbitos confirmados e 132 descartados.
Foi registrada a morte de uma mulher de 58 anos de ITIRAPINA, internada em hospital privado de São Carlos desde
21/07 e óbito registrado neste domingo (12/09).
Dos 27.595 casos positivos, 25.319 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.704 receberam alta hospitalar e 473
positivos internados foram a óbito. 26.970 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.089 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (164 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 2 adultos estão neste momento em enfermaria. 1 paciente está em
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 2 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos de UTI/SUS e 1 em leito
de UTI da rede particular. 2 crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (06 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.143 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 85.494 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 649 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.657 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.090
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.490 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 77 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/09/2021 –
BOLETIM Nº 439/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-09-2021-boletim-no-439-ano-2/September 14,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta terça-feira (14/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.608 casos positivos para COVID-19 (13 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 524 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.608 casos positivos, 25.332 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.704 receberam alta hospitalar e 473
positivos internados foram a óbito. 26.976 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.151 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (62 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 2 adultos estão neste momento em enfermaria. 1 paciente está em
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de Suporte Ventilatório
(USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos de UTI/SUS e 1 em leito
de UTI da rede particular. Uma criança está em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de
UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais
para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.177 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 85.560 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 617 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.713 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.152
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.503 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 58 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/09/2021 –
BOLETIM Nº 440/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-09-2021-boletim-no-440-ano-2/September 15,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta quarta-feira (15/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.618 casos positivos para COVID-19 (10 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 524 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.618 casos positivos, 25.342 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.706 receberam alta hospitalar e 473
positivos internados foram a óbito. 27.010 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.207 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (56 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 1 adulto está neste momento em enfermaria. Nenhum paciente está
no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 3 pacientes estão em Unidade de
Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 8 pessoas, sendo 7 em leitos de
UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular. Duas crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma
criança ocupa vaga de UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 15,91% (7 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.244 pessoas
desde o dia 21 de março, sendo que 85.607 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 637 ainda continuam
em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.774 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.208
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.509 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 57 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/09/2021 –
BOLETIM Nº 441/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-09-2021-boletim-no-441-ano-2/September 16,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta quinta-feira (16/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.623 casos positivos para COVID-19 (05 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 524 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.623 casos positivos, 25.347 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.225 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.707 receberam alta hospitalar e 473
positivos internados foram a óbito. 27.018 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.267 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (60 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 11 pessoas, 1 adulto está neste momento em enfermaria. Nenhum paciente está
no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de Suporte
Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos de UTI/SUS
e 1 em leito de UTI da rede particular. Duas crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança
ocupa vaga de UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, já que a Santa Casa voltou a operar com 30
leitos adulto para UTI/SUS, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria o Hospital Universitário
(HU/UFSCar) opera com 14 leitos de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de
enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.318 desde o dia 21
de março, sendo que 85.670 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 648 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.834 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.267
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.511 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 56 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/09/2021 –
BOLETIM Nº 442/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-09-2021-boletim-no-442-ano-2/September 17,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta sexta-feira (17/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.625 casos positivos para COVID-19 (02 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 524 óbitos confirmados e 132 descartados.
Dos 27.625 casos positivos, 25.348 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.226 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.707 receberam alta hospitalar e 473
positivos internados foram a óbito. 27.032 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.327 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (60 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), 1 paciente está em Unidade de
Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos de
UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma
criança ocupa vaga de UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.375 desde o dia 21
de março, sendo que 85.738 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 637 ainda continuam em isolamento
domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 59.903 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.327
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.512 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 64 pessoas aguardam resultado de exame.

COVID-19 SÃO CARLOS – 18/09/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-18-09-2021-boletim-extra/September 18, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste sábado (18/09), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 525 óbitos.
Trata-se de um homem de 54 anos, internado em hospital público desde
14/06.
São Carlos permanece com 27.625
casos positivos para a doença, uma vez que esse paciente já estava contabilizado na relação de positivados.
Nenhum paciente está neste momento em leito de estabilização do Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/09/2021 –
BOLETIM Nº 443/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-09-2021-boletim-no-443-ano-2/September 20,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta segunda-feira (20/09) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.654 casos positivos para COVID-19 (29 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
O óbito negativo é de um homem de 65 anos, internado em hospital público em 14/09, com resultado negativo para
COVID-19 e óbito em 19/09.
Dos 27.654 casos positivos, 25.377 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.226 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.710 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.062 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.458 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (131 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos
de UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular. Quatro crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.506 desde o dia 21
de março, sendo que 85.919 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 587 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.036 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.456
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.521 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 59 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/09/2021 –
BOLETIM Nº 444/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-09-2021-boletim-no-444-ano-2/September 21,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta terça-feira (21/09) os números da COVID-19 no município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.667 casos positivos para COVID-19 (13 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.667 casos positivos, 25.389 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.227 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.710 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.082 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.522 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (64 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos
de UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular.
Quatro crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Um paciente
de outro município está internado em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de
UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.555 desde o dia 21
de março, sendo que 85.957 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 598 ainda continuam em isolamento
domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.088 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.518
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.534 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 36 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/09/2021 –
BOLETIM Nº 445/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-09-2021-boletim-no-445-ano-2/September 22,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta quarta-feira (22/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.671 casos positivos para COVID-19 (04 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.671 casos positivos, 25.393 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.227 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.713 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.099 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.559 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (37 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 18 pessoas, 4 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 8 pessoas, sendo 6 em leitos
de UTI/SUS e 2 em leito de UTI da rede particular. Seis crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Dois pacientes de outro município estão internados em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão
internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.593 desde o dia 21
de março, sendo que 86.005 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 588 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.156 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.555
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.535 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 66 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/09/2021 –
BOLETIM Nº 446/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-09-2021-boletim-no-446-ano-2/September 23,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta quinta-feira (23/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.675 casos positivos para COVID-19 (04 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.675 casos positivos, 25.397 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.227 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.713 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.108 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.608 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (49 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 16 pessoas, 3 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 6 em leitos
de UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular. Seis crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Um paciente de outro município está internado em São Carlos. A taxa
de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.653 desde o dia 21
de março, sendo que 86.074 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 579 ainda continuam em isolamento
domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.180 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.602
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.539 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 39 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/09/2021 –
BOLETIM Nº 447/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-09-2021-boletim-no-447-ano-2/September 24,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta sexta-feira (24/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.679 casos positivos para COVID-19 (04 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Foi registrada na noite da última quinta-feira (23/09) a morte de uma mulher de 80 anos de Araraquara, internada
em hospital público de São Carlos desde 04/09.
Dos 27.679 casos positivos, 25.400 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.228 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.713 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.108 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.687 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (79 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 15 pessoas, 4 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 8 pessoas, sendo 7 em leitos
de UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Nenhuma criança ocupa vaga de UTI/SUS. Nenhum paciente de outro município está internado em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 15,91% (a adultos estão
internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
CENTRO DE TRIAGEM – Nenhum paciente está sendo atendido neste momento em leito de estabilização do
Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho.

NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.745 desde o dia 21
de março, sendo que 86.142 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 603 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.277 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.680
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.541 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 56 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/09/2021 –
BOLETIM Nº 448/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-09-2021-boletim-no-448-ano-2/September 27,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta segunda-feira (27/09) os números da COVID-19
no município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.689 casos positivos para COVID-19 (10 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.689 casos positivos, 25.410 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.228 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.717 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.117 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.746 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (59 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 13 pessoas, 2 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 6 pessoas, sendo 5 em leitos
de UTI/SUS e 1 em leito de UTI da rede particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento. Duas
crianças ocupam vaga de UTI/SUS. Duas crianças de outro município estão internadas em São Carlos. A taxa de
ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 11,36% (5 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.783 desde o dia 21
de março, sendo que 86.317 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 466 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.335 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.739

tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.546 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 50 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/09/2021 –
BOLETIM Nº 449/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-09-2021-boletim-no-449-ano-2/September 28,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta terça-feira (28/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.693 casos positivos para COVID-19 (04 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.693 casos positivos, 25.414 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.228 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.722 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.142 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.792 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (46 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 18 pessoas, 2 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 8 pessoas, sendo 5 em leitos
de UTI/SUS e 3 em leito de UTI da rede particular. Quatro crianças estão em enfermaria SUS neste momento.
Quatro crianças ocupam vaga de UTI/SUS. Seis pessoas de outros municípios estão internadas em São Carlos. A
taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 11,36% (5 adultos estão
internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.888 desde o dia 21
de março, sendo que 86.364 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 524 ainda continuam em isolamento
domiciliar.

A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.373 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.783
tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.549 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 41 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/09/2021 –
BOLETIM Nº 450/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-09-2021-boletim-no-450-ano-2/September 29,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta quarta-feira (29/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.701 casos positivos para COVID-19 (08 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.701 casos positivos, 25.422 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.228 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.722 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.148 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.829 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (37 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 14 pessoas, 1 adulto está neste momento em enfermaria. Nenhum paciente está
no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade de
Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar).
No total na UTI adulto estão internadas 9 pessoas, sendo 6 em leitos de UTI/SUS e 3 em leito de UTI da rede
particular. Três crianças estão em enfermaria SUS neste momento. 1 criança ocupa vaga de UTI/SUS. Três
pessoas de outros municípios estão internadas em São Carlos. A taxa de ocupação dos leitos especiais para
COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 13,64% (6 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 86.969 desde o dia 21
de março, sendo que 86.409 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 560 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.413 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.820

tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.551 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 42 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/09/2021 –
BOLETIM Nº 451/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-09-2021-boletim-no-451-ano-2/September 30,
2021

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulga nesta quinta-feira (30/09) os números da COVID-19 no
município.
São Carlos contabiliza neste momento 27.706 casos positivos para COVID-19 (05 resultados positivos foram
divulgados hoje), com 525 óbitos confirmados e 133 descartados.
Dos 27.706 casos positivos, 25.426 pessoas apresentaram síndrome gripal e não foram internadas, 51 óbitos sem
internação, 2.229 pessoas precisaram de internação devido a COVID-19, 1.722 receberam alta hospitalar e 474
positivos internados foram a óbito. 27.148 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 48.868 casos suspeitos
já foram descartados para o novo coronavírus (39 resultados negativos foram liberados hoje).
Estão internadas neste momento 11 pessoas, 2 adultos estão neste momento em enfermaria. Nenhum paciente
está no momento em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI – Santa Casa), nenhum paciente está em Unidade
de Suporte Ventilatório (USV – HU/UFSCar). No total na UTI adulto estão internadas 7 pessoas, sendo 5 em leitos
de UTI/SUS e 2 em leito de UTI da rede particular. Uma criança está em enfermaria SUS neste momento. 1 criança
ocupa vaga de UTI/SUS. Uma pessoa de outro município está internada em São Carlos. A taxa de ocupação dos
leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS adulto está em 11,36% (5 adultos estão internados).
O município disponibiliza 44 leitos adulto de UTI/SUS para COVID-19, com 30 leitos adulto para UTI/SUS na Santa
Casa, 20 leitos de UCI, 6 de UTI infantil e 8 de enfermaria. o Hospital Universitário (HU/UFSCar) opera com 14 leitos
de UTI/SUS adulto, 6 de Unidade de Suporte Ventilatório (USV) e 15 de enfermaria.
NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 87.031 desde o dia 21
de março, sendo que 86.463 pessoas já cumpriram o período de isolamento e 568 ainda continuam em isolamento
domiciliar.
A Prefeitura de São Carlos está fazendo testes do tipo PCR em pessoas que passam em atendimento nos serviços
públicos de saúde com Síndrome Gripal sendo que 60.447 pessoas já realizaram a coleta de exames, 42.858

tiveram resultado negativo para COVID-19, 17.555 apresentaram resultado positivo (esses resultados já estão
contabilizados no total de casos). 34 pessoas aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/10/2021 –
BOLETIM Nº 452/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-10-2021-boletim-no-452-ano-2/October 1,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/10/2021 –
BOLETIM Nº 453/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-10-2021-boletim-no-453-ano-2/October 4,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/10/2021 –
BOLETIM Nº 454/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-10-2021-boletim-no-454-ano-2/October 5,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/10/2021 –
BOLETIM Nº 455/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-10-2021-boletim-no-455-ano-2/October 6,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/10/2021 –
BOLETIM Nº 456/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-10-2021-boletim-no-456-ano-2/October 7,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/10/2021 –
BOLETIM Nº 457/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-10-2021-boletim-no-457-ano-2/October 8,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/10/2021 –
BOLETIM Nº 458/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-10-2021-boletim-no-458-ano-2/October 13,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/10/2021 –
BOLETIM Nº 459/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-10-2021-boletim-no-459-ano-2/October 14,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/10/2021 –
BOLETIM Nº 460/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-10-2021-boletim-no-460-ano-2/October 15,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/10/2021 –
BOLETIM Nº 461/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-10-2021-boletim-no-461-ano-2/October 18,
2021

A Vigilância Epidemiológica informa que no Boletim desta segunda-feira (18/10) foram contabilizados 8 óbitos
ocorridos em 2020 e lançados pelo e-sus para o município de São Carlos, portanto o número de mortes em São
Carlos passou de 525 para 533 após essa atualização do sistema. Hoje foram registrados na cidade somente 7
resultados positivos para covid-19, porém incluídos mais 8 referentes a esses óbitos de 2020.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/10/2021 –
BOLETIM Nº 462/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-10-2021-boletim-no-462-ano-2/October 19,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/10/2021 –
BOLETIM Nº 463/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-10-2021-boletim-no-463-ano-2/October 20,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/10/2021 –
BOLETIM Nº 464/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-10-2021-boletim-no-464-ano-2/October 21,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/10/2021 –
BOLETIM Nº 465/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-10-2021-boletim-no-465-ano-2/October 22,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/10/2021 –
BOLETIM Nº 466/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-10-2021-boletim-no-466-ano-2/October 25,
2021

O óbito confirmado é de uma mulher de 86 anos, de São Carlos, internada em hospital privado desde 16/10,
totalizando 534 mortes no município. A paciente já havia recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/10/2021 –
BOLETIM Nº 467/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-10-2021-boletim-no-467-ano-2/October 26,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/10/2021 –
BOLETIM Nº 468/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-10-2021-boletim-no-468-ano-2/October 27,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/10/2021 –
BOLETIM Nº 469/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-10-2021-boletim-no-469-ano-2/October 28,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/10/2021 –
BOLETIM Nº 470/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-10-2021-boletim-no-470-ano-2/October 29,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/11/2021 –
BOLETIM Nº 471/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-11-2021-boletim-no-471-ano-2/November 1,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/11/2021 –
BOLETIM Nº 472/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-11-2021-boletim-no-472-ano-2/November 5,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/11/2021 –
BOLETIM Nº 473/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-11-2021-boletim-no-473-ano-2/November 8,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/11/2021 –
BOLETIM Nº 474/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-11-2021-boletim-no-474-ano-2/November 9,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/11/2021 –
BOLETIM Nº 475/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-11-2021-boletim-no-475-ano-2/November 10,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/11/2021 –
BOLETIM Nº 476/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-11-2021-boletim-no-476-ano-2/November 11,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/11/2021 –
BOLETIM Nº 477/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-11-2021-boletim-no-477-ano-2/November 12,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/11/2021 –
BOLETIM Nº 478/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-11-2021-boletim-no-478-ano-2/November 16,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/11/2021 –
BOLETIM Nº 479/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-11-2021-boletim-no-479-ano-2/November 17,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/11/2021 –
BOLETIM Nº 480/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-11-2021-boletim-no-480-ano-2/November 18,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/11/2021 –
BOLETIM Nº 481/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-11-2021-boletim-no-481-ano-2/November 19,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/11/2021 –
BOLETIM Nº 482/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-11-2021-boletim-no-482-ano-2/November 22,
2021

Depois de 28 dias sem mortes (a última foi em 25/10) foi registrado nesta segunda-feira (22/11) o óbito de um
homem de 88 anos de São Carlos, internado desde 25/10/2021. O paciente já tinha recebido as duas doses da
vacina.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/11/2021 –
BOLETIM Nº 483/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-11-2021-boletim-no-483-ano-2/November 23,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/11/2021 –
BOLETIM Nº 484/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-11-2021-boletim-no-484-ano-2/November 24,
2021

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 536 mortes pela a doença. O óbito é de uma mulher
de 32 anos, com comorbidades, internada em hospital público desde 13/11/21. A paciente já havia recebido duas
doses da vacina.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/11/2021 –
BOLETIM Nº 485/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-11-2021-boletim-no-485-ano-2/November 25,
2021

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 537 mortes pela a doença. O óbito é de uma mulher
de 74 anos, hipertensa, internada em hospital público desde 02/11/2021.A paciente já havia recebido duas doses da
vacina.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/11/2021 –
BOLETIM Nº 486/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-11-2021-boletim-no-486-ano-2/November 26,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/11/2021 –
BOLETIM Nº 487/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-11-2021-boletim-no-487-ano-2/November 29,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/11/2021 –
BOLETIM Nº 488/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-11-2021-boletim-no-488-ano-2/November 30,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/12/2021 –
BOLETIM Nº 489/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-12-2021-boletim-no-489-ano-2/December 1,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/12/2021 –
BOLETIM Nº 490/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-12-2021-boletim-no-490-ano-2/December 2,
2021

O óbito confirmado é de uma mulher de 79 anos com comorbidades (hipertensão e diabetes), internada em hospital
privado desde 07/10/21, totalizando 538 mortes pela doença no município. A paciente já havia recebido as duas
doses da vacina contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/12/2021 –
BOLETIM Nº 491/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-12-2021-boletim-no-491-ano-2/December 3,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/12/2021 –
BOLETIM Nº 492/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-12-2021-boletim-no-492-ano-2/December 6,
2021

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19, totalizando 540 mortes pela a doença no município. No dia
04/12 morreu um homem de 73 anos, com comorbidades, internado em hospital público desde 13/11 e sem
nenhuma dose de vacina contra a COVID-19. No dia 05/12 morreu outro homem de 81 anos, também com
comorbidades, internado em hospital público desde 26/11. O paciente tinha recebido as duas doses da vacina
contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/12/2021 –
BOLETIM Nº 493/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-12-2021-boletim-no-493-ano-2/December 7,
2021

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 541 mortes pela a doença no município. O óbito é de
uma mulher de 85 anos, internada em hospital público desde 23/11/2021, com comorbidades. A paciente já tinha
recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/12/2021 –
BOLETIM Nº 494/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-covid-19-no-494-08-12-21/December 8, 2021

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 542 mortes pela a doença no município. O óbito é de
uma mulher de 63 anos, com comorbidades, internada em hospital público desde 27/11/2021 e esquema vacinal
completo para COVID-19. Essa é a 5ª morte registrada no mês de dezembro.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/12/2021 –
BOLETIM Nº 495/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-12-2021-boletim-no-495-ano-2/December 9,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/12/2021 –
BOLETIM Nº 496/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-12-2021-boletim-no-496-ano-2/December 10,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/12/2021 –
BOLETIM Nº 497/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-12-2021-boletim-no-497-ano-2/December 13,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/12/2021 –
BOLETIM Nº 498/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-12-2021-boletim-no-498-ano-2/December 14,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/12/2021 –
BOLETIM Nº 499/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-12-2021-boletim-no-499-ano-2/December 15,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/12/2021 –
BOLETIM Nº 500/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-12-2021-boletim-no-500-ano-2/December 16,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/12/2021 –
BOLETIM Nº 501/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-12-2021-boletim-no-501-ano-2/December 17,
2021

COVID-19 SÃO CARLOS – 19/12/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-19-12-2021-boletim-extra/December 19, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma neste Domingo (19/12), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 543 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 74 anos, com comorbidades internada em hospital público desde 15/12.
São Carlos permanece com 28.065 casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava
contabilizado na relação de positivados.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/12/2021 –
BOLETIM Nº 502/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-12-2021-boletim-no-502-ano-2/December 20,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/12/2021 –
BOLETIM Nº 503/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-12-2021-boletim-no-503-ano-2/December 21,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/12/2021 –
BOLETIM Nº 504/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-12-2021-boletim-no-504-ano-2/December 22,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/12/2021 –
BOLETIM Nº 505/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-12-2021-boletim-no-505-ano-2/December 23,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/12/2021 –
BOLETIM Nº 506/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-12-2021-boletim-no-506-ano-2/December 27,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/12/2021 –
BOLETIM Nº 507/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-12-2021-boletim-no-507-ano-2/December 28,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 29/12/2021 –
BOLETIM Nº 508/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-29-12-2021-boletim-no-508-ano-2/December 29,
2021

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 30/12/2021 –
BOLETIM Nº 509/ANO 2
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-30-12-2021-boletim-no-509-ano-2/December 30,
2021

COVID-19 SÃO CARLOS – 31/12/2021 BOLETIM
EXTRA
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/covid-19-sao-carlos-31-12-2021-boletim-extra/December 31, 2021
A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirma nesta Sexta-feira (31/12), mais uma morte por COVID-19,
totalizando 544 óbitos.
Trata-se de uma mulher de 71 anos, com comorbidades internada em hospital público desde 24/12.
São Carlos permanece com 28.159 casos positivos para a doença, uma vez que essa paciente já estava
contabilizado na relação de positivados.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/01/2022 –
BOLETIM Nº 510/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/510_boletim_03012022.png January 3, 2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/01/2022 –
BOLETIM Nº 511/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-01-2022-boletim-no-511-ano-3/January 4,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 05/01/2022 –
BOLETIM Nº 512/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-05-01-2022-boletim-no-512-ano-3/January 5,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 06/01/2022 –
BOLETIM Nº 513/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-06-01-2022-boletim-no-513-ano-3/January 6,
2022

BOLETIM COVID-19 Nº 514 – 07/01/22
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-covid-19-no-514-07-01-22/January 7, 2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 545 mortes pela a doença no município. O óbito é de
uma mulher de 59 anos, internada em hospital privado desde 13/12/2021, com comorbidades (hipertensão, diabetes
e doença renal crônica). A paciente já tinha recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19.

BOLETIM EXTRA COVID-19 – 08/01/22
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-08-01-22/January 8, 2022
São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 neste sábado (08/01), totalizando 546 mortes pela a doença no
município. O óbito é de uma mulher de 63 anos, internada em hospital público desde 03/01 com comorbidades
(câncer com metástase). A paciente já tinha recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/01/2022 –
BOLETIM Nº 515/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-01-2022-boletim-no-515-ano-3/January 10,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/01/2022 –
BOLETIM Nº 516/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-01-2022-boletim-no-516-ano-3/January 11,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 547 mortes pela a doença no município. O óbito é de
um homem de 70 anos, internado em hospital público desde 23/12/2021, com comorbidades. O paciente já tinha
recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19.
INTERNAÇÃO – Nesta terça-feira (11/01) 10 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS Adulto para COVID19, sendo 6 positivas para doença, 2 com suspeita e 2 negativas para COVID-19. Na enfermaria SUS infantil 8
crianças estão internadas, porém 6 negativaram para COVID-19 e 2 estão com a doença. Na UTI/SUS Pediátrica 2
crianças com resultado negativo para o coronavírus permanecem internadas.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 12/01/2022 –
BOLETIM Nº 517/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-12-01-2022-boletim-no-517-ano-3/January 12,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 13/01/2022 –
BOLETIM Nº 518/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-13-01-2022-boletim-no-518-ano-3/January 13,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/01/2022 –
BOLETIM Nº 519/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-01-2022-boletim-no-519-ano-3/January 14,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/01/2022 –
BOLETIM Nº 520/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-01-2022-boletim-no-520-ano-3/January 17,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 548 mortes pela a doença no município. O óbito é de
um homem de 79 anos, internado em hospital privado desde 04/01/22 com comorbidades. O paciente já tinha
recebido todas as doses da vacina contra a COVID-19.

BOLETIM COVID-19 Nº 521 – 18/01/22
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-covid-19-no-521-18-01-22/January 18, 2022

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19, totalizando 550 mortes pela a doença no município. Um dos
óbitos é de um homem de 74 anos, internado em hospital público desde 15/01/22 com comorbidades. O paciente já
tinha recebido todas as doses da vacina contra a COVID-19. O outro óbito é de uma mulher de 89 anos, internada
em hospital público desde 10/01/22 com comorbidades e com sistema vacinal completo.
A cidade registrou 626 exames positivos nas últimas 24 horas e 226 negativos.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 19/01/2022 –
BOLETIM Nº 522/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-19-01-2022-boletim-no-522-ano-3/January 19,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 20/01/2022 –
BOLETIM Nº 523/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-20-01-2022-boletim-no-523-ano-3/January 20,
2022

A cidade registrou 357 exames positivos nas últimas 24 horas e 407 negativos.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/01/2022 –
BOLETIM Nº 524/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-01-2022-boletim-no-524-ano-3/January 21,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta sexta-feira (21/01), totalizando 551 mortes pela a doença no
município. Óbito é de um homem de 50 anos, internado em hospital público desde 19/01/22 com comorbidades. O
paciente já tinha recebido todas as doses da vacina contra a COVID-19.
A cidade registrou 310 exames positivos nas últimas 24 horas e 402 negativos. Neste momento temos 8 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado e Santa Felícia. Dos 8 pacientes, 6 já testaram
positivo para COVID-19 e 2 aguardam resultado de exame.

BOLETIM EXTRA COVID-19 – 23/01/2022
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-23-01-2022/January 23, 2022
São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 552 mortes pela a doença no município. O óbito é de
uma mulher de 74 anos, internada em hospital público desde 22/01 com comorbidades (hipertensão e enfisema
pulmonar). A paciente não estava vacinada contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/01/2022 –
BOLETIM Nº 525/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-01-2022-boletim-no-525-ano-3/January 24,
2022

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19 nesta segunda-feira (24/01), totalizando 554 mortes pela a
doença no município.
Foi registrado o óbito de um homem de 96 anos, internado em hospital privado desde 14/01/22. O paciente não
tinha recebido todas as doses da vacina contra a COVID-19 e também de uma mulher de 58 anos, internada desde
19/01 em hospital público com comorbidades (hipertensão arterial, diabetes, doença cardíaca e doença renal
crônica, era transplantada há 2 anos) e recebeu as duas primeiras doses da vacina.
A cidade registrou 641 exames positivos e 626 negativos no último fim de semana. Neste momento temos 13
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado e Santa Felícia. Dos 13 pacientes, 8 já
testaram positivo para COVID-19 e 5 com síndrome gripal aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/01/2022 –
BOLETIM Nº 526/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-01-2022-boletim-no-526-ano-3/January 25,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta terça-feira (25/01), totalizando 555 mortes pela a doença no
município.
O óbito é de uma mulher de 89 anos, internada em hospital público desde 22/01 com comorbidades. A paciente já
tinha recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19.
A cidade registrou 152 exames positivos e 197 negativos nas últimas 24 horas. Neste momento 16 pacientes estão
aguardando vagas em leito de estabilização das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento). Dos 16 pacientes, 7
testaram positivo para COVID-19, 4 para síndrome gripal e 5 aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 26/01/2022 –
BOLETIM Nº 527/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-26-01-2022-boletim-no-527-ano-3/January 26,
2022

A cidade registrou 430 exames positivos nas últimas 24 horas e 128 negativos. Neste momento a temos 11
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS da Vila Prado e Santa Felícia. Sendo 4 positivos
para COVID-19 e 7 com síndrome gripal.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 27/01/2022 –
BOLETIM Nº 528/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-27-01-2022-boletim-no-528-ano-3/January 27,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta quinta-feira (27/01), totalizando 556 mortes pela doença no
município. O óbito é de uma mulher de 76 anos, internada em hospital público desde 13/12 com comorbidades. Ela
não havia tomado nenhuma dose da vacina contra a COVID-19.
A cidade registrou 102 exames positivos nas últimas 24 horas e 79 negativos. Neste momento 8 pacientes estão em
leitos de estabilização nas UPAS da Vila Prado e do Santa Felícia. Sendo 5 positivos para COVID-19 e 3 com
síndrome gripal.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/01/2022 –
BOLETIM Nº 529/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-01-2022-boletim-no-529-ano-3/January 28,
2022

A cidade registrou 144 exames positivos nas últimas 24 horas e 68 negativos. Neste momento a temos 12 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, Vila Prado e Santa Felícia. Sendo 4 positivos e 8 com
síndrome gripal aguardando resultado do teste.
Também foi registrado um óbito de uma mulher de 79 anos de Dourado, internada em hospital público de São
Carlos desde 22/01/2022 com comorbidades e sem o registro de doses da vacina contra a COVID-19.

BOLETIM EXTRA COVID-19 – 30/01/22
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-30-01-22/January 30, 2022
São Carlos registra mais um óbito por COVID-19, totalizando 557 mortes pela a doença no município. O óbito é de
uma mulher de 85 anos, internada em hospital público desde 28/01/22 com comorbidade (obesidade). A paciente
estava vacinada contra a COVID-19 com duas doses, faltando somente a dose de reforço.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 31/01/2022 –
BOLETIM Nº 530/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-31-01-2022-boletim-no-530-ano-3/January 31,
2022

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19 nesta segunda-feira (30/01), totalizando 559 mortes pela a
doença no município.
Foi registrado o óbito de uma mulher de 70 anos com comorbidades, internada em hospital público desde 14/01/22.
A paciente havia tomado as duas doses de vacina contra COVID-19. De outra mulher de 92 anos internada em
hospital público nesta segunda-feira (30/01) e morte no mesmo dia. A paciente havia tomado as três doses da
vacina contra a COVID-19.
Também foi registrada a morte de um homem de 90 anos de DESCALVADO, internado em hospital público de São
Carlos desde 23/01/22. O paciente tinha comorbidades e já havia recebido as 3 doses da vacina contra a COVID19.
A cidade registrou 243 exames positivos e 125 negativos no último fim de semana.
Neste momento temos 11 pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado, Cidade
Aracy e Santa Felícia. Dos 11 pacientes, 4 já testaram positivo para COVID-19 e 7 com síndrome gripal aguardam
resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 01/02/2022 –
BOLETIM Nº 531/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-01-02-2022-boletim-no-531-ano-3/February 1,
2022

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19 nesta terça-feira (01/02), totalizando 561 mortes pela a doença
no município.
Os óbitos registrados são de um homem de 93 anos com comorbidades, internado em hospital privado desde 28/01
e sem nenhuma dose da vacina contra a COVID-19; e de uma mulher de 98 anos, internada m hospital particular
também desde 28/01 sem nenhuma dose da vacina contra a COVID-19.
A cidade registrou 47 exames positivos e 13 negativos nesta terça-feira (01/02).
Neste momento temos 13 pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado, Cidade
Aracy e Santa Felícia. Dos 13 pacientes, 4 já testaram positivo para COVID-19 e 9 com síndrome gripal aguardam
resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 02/02/2022 –
BOLETIM Nº 532/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-02-02-2022-boletim-no-532-ano-3/February 2,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (02/02), totalizando 562 mortes pela a doença
no município.
O óbito é de uma mulher de 76 anos de São Carlos internada em hospital público de Itápolis em 01/02/22. A
paciente já havia recebido as 3 doses da vacina contra a COVID-19.
A cidade registrou 140 exames positivos e 102 negativos nesta quarta-feira (02/02).
Neste momento temos 9 pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado, Cidade Aracy
e Santa Felícia. Dos 9 pacientes, 5 já testaram positivo para COVID-19 e 4 com síndrome gripal aguardam resultado
de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/02/2022 –
BOLETIM Nº 533/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-02-2022-boletim-no-533-ano-3/February 3,
2022

A cidade registrou 228 exames positivos e 108 negativos nesta quinta-feira (03/02). Neste momento temos 9
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado, Cidade Aracy e Santa Felícia. Dos 9
pacientes, 6 já testaram positivo para COVID-19 e 3 com síndrome gripal aguardam resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/02/2022 –
BOLETIM Nº 534/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-02-2022-boletim-no-534-ano-3/February 4,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta Sexta-feira (04/02), totalizando 563 mortes pela a doença no
município.
Óbito é de homem, 86 anos, residente de São Carlos, internado em rede publica desde 27/01/22, com
comorbidades, havia tomado duas doses de vacina.
A cidade registrou 177 exames positivos e 205 negativos nesta Sexta-feira (04/02).
Neste momento temos 13 pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS Vila Prado, Cidade
Aracy e Santa Felícia. Dos 13 pacientes, 7 já testaram positivo para COVID-19 e 6 com síndrome gripal aguardam
resultado de exame.

BOLETIM EXTRA COVID-19 – 05/02/2022
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-05-02-2022/February 5, 2022
São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 neste sábado (05/02), totalizando 564 mortes pela a doença no
município.
O óbito foi de um homem de 76 anos, internado em hospital público neste sábado e morte no mesmo dia. Ele tinha
comorbidades (hipertensão e diabetes, doença renal crônica e já havia sofrido 2 AVC). O paciente havia tomado as
2 doses da vacina e tomou a terceira dose 3 dias antes de adoecer.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/02/2022 –
BOLETIM Nº 535/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-02-2022-boletim-no-535-ano-3/February 7,
2022

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19 nesta segunda-feira (07/02), totalizando 566 mortes pela a
doença no município.
Os óbitos são de uma mulher de 96 anos, internada na rede pública em 05/02/22 e de outra mulher de 94 anos,
internada na rede pública desde 26/01/22. As duas pacientes já tinham as duas doses da vacina contra a COVID19.
A cidade registrou 348 exames positivos e 318 negativos neste fim de semana.
Neste momento temos 6 pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS. Dos 6 pacientes, 5
testaram positivo para COVID-19 e 1 com síndrome gripal aguarda resultado de exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/02/2022 –
BOLETIM Nº 536/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-02-2022-boletim-no-536-ano-3/February 8,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta terça-feira (08/02), totalizando 567 mortes pela a doença no
município.
O óbito que ocorreu em domicílio foi de uma mulher de 93 com comorbidades. Ela já tinha as doses da vacina
contra a COVID-19.
A cidade registrou 182 exames positivos e 176 negativos nesta terça-feira (08/02). Neste momento temos 8
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS. Todos testaram positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/02/2022 –
BOLETIM Nº 537/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-02-2022-boletim-no-536-ano-3-2/February 9,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (09/02), totalizando 568 mortes pela a doença
no município.
O óbito foi de uma mulher de 90 anos, internada em hospital público desde 06/02/22 com comorbidades e sem
nenhuma dose da vacina contra a COVID-19.
Nesta quarta-feira (09/02) foram registrados 180 exames positivos e 149 negativos. Neste momento temos 12
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, sendo 1 Na UPA do Cidade Aracy, 6 na UPA do
Santa Felícia e 5 na UPA da Vila Prado. Todos testaram positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/02/2022 –
BOLETIM Nº 538/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-02-2022-boletim-no-538-ano-3/February 10,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta quinta-feira (10/02), totalizando 569 mortes pela doença no
município.
O óbito foi de um homem de 77 anos, internado em hospital público desde 23/01 com comorbidades. O paciente
havia recebido as três doses da vacina contra a COVID-19.
Nesta quinta-feira (10/02) foram registrados 181 exames positivos e 199 negativos. Neste momento temos 7
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS. Todos testaram positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/02/2022 –
BOLETIM Nº 539/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-02-2022-boletim-no-539-ano-3/February 11,
2022

São Carlos registra mais dois óbitos por COVID-19 nesta sexta-feira (11/02), totalizando 571 mortes pela a doença
no município.
O óbito foi de um homem de 86 anos, internado em hospital público desde 30/01/22 com comorbidades. O paciente
já havia recebido as três doses da vacina contra a COVID-19. Também morreu um homem de 80 anos, internado na
rede particular com comorbidades. O paciente já havia recebido duas doses da vacina contra a COVID-19.
Nesta sexta-feira (11/02) foram registrados 220 exames positivos e 203 negativos. Neste momento temos 7
pacientes aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, sendo 5 positivos e 2 aguardando resultado de
exame.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/02/2022 –
BOLETIM Nº 540/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-02-2022-boletim-no-540-ano-3/February 14,
2022

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/02/2022 –
BOLETIM Nº 541/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-02-2022-boletim-no-541-ano-3/February 15,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito da COVID-19 nesta terça-feira (15/02), permanecendo 571 mortes pela a
doença no município.
Nesta terça foram registrados 145 exames positivos e 147 negativos. Neste momento temos 7 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, todos positivos para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/02/2022 –
BOLETIM Nº 542/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-02-2022-boletim-no-542-ano-3/February 16,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (16/02), totalizando 572 mortes pela a doença
no município.
O óbito é de um homem de 88 anos, internado na rede particular desde 08/02/22 com comorbidades. Ele havia
tomado duas doses da vacina contra a COVID-19.
Nesta quarta foram registrados 142 exames positivos e 230 negativos. Neste momento temos 15 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, todos positivos para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/02/2022 –
BOLETIM Nº 543/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-02-2022-boletim-no-543-ano-3/February 17,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito da COVID-19 nesta quinta-feira (17/02), permanecendo 572 mortes pela a
doença no município.
Nesta quinta foram registrados 230 exames positivos e 159 negativos. Neste momento temos 11 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, todos positivos para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/02/2022 –
BOLETIM Nº 544/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-02-2022-boletim-no-544-ano-3/February 18,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito da COVID-19 nesta sexta-feira (18/02), permanecendo 572 mortes pela a
doença no município.
Nesta sexta-feira foram registrados 109 exames positivos e 207 negativos. Neste momento temos 8 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, todos positivos para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/02/2022 –
BOLETIM Nº 545/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-02-2022-boletim-no-545-ano-3/February 21,
2022

São Carlo registrou mais um óbito de COVID-19 nesta segunda-feira (21/02), totalizando 573 mortes pela a doença
no município.
O óbito é de uma mulher de 85 anos, internada em hospital público desde 17/02. Ela tinha comorbidades e não
havia tomado nenhuma dose da vacina contra a COVID-19.
Nesta segunda-feira foram registrados 157 exames positivos e 244 negativos. Neste momento temos 6 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, todos positivos para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/02/2022 –
BOLETIM Nº 546/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-02-2022-boletim-no-546-ano-3/February 22,
2022

São Carlos registrou mais um óbito de COVID-19 nesta terça-feira (22/02), totalizando 574 mortes pela doença no
município.
O óbito domiciliar é de uma mulher de 60 anos com comorbidades. Ela havia recebido duas doses da vacina contra
a COVID-19.
Nesta terça-feira foram registrados 190 exames positivos e 231 negativos. Neste momento temos 7 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, todos positivos para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/02/2022 –
BOLETIM Nº 547/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-02-2022-boletim-no-547-ano-3/February 23,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (23/02), permanecendo 574 mortes pela
doença no município.
A cidade registrou 177 exames positivos e 136 negativos nesta quarta-feira. Neste momento temos 7 pacientes
aguardando vagas em leito de estabilização nas UPAS, porém nenhum com diagnóstico de COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/02/2022 –
BOLETIM Nº 548/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-02-2022-boletim-no-548-ano/February 24,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta quinta-feira (24/02), permanecendo 574 mortes pela
doença no município.
A cidade registrou 139 exames positivos e 207 negativos nesta quinta-feira. Neste momento 7 pacientes ocupam
vagas em leito de estabilização nas UPAS, porém nenhum com diagnóstico de COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/02/2022 –
BOLETIM Nº 549/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-02-2022-boletim-no-549-ano/February 25,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta sexta-feira (25/02), permanecendo 574 mortes pela
doença no município.
A cidade registrou 109 exames positivos e 220 negativos nesta sexta-feira. Neste momento 1 paciente ocupa vaga
em leito de estabilização de UPA (Unidade de Pronto Atendimento), porém sem diagnóstico de COVID-19.

BOLETIM EXTRA COVID-19 – 26/02/22
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/boletim-extra-covid-19-26-02-22/February 26, 2022
São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 neste sábado (26/02), totalizando 575 mortes pela doença no
município.
O óbito foi de uma mulher de 74 anos, internada em hospital público desde 24/01 com comorbidades. A paciente
havia tomado as 3 doses da vacina contra a COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/02/2022 –
BOLETIM Nº 550/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-02-2022-boletim-no-550-ano/February 28,
2022

São Carlos registra mais um óbito por COVID-19 nesta segunda-feira (28/02), totalizando 576 mortes pela doença
no município.
O óbito foi de um homem de 81 anos, internado em hospital público desde 02/02 com comorbidades (Alzheimer e
câncer de próstata). O paciente havia tomado as 2 doses da vacina.
Nesta segunda-feira a Prefeitura registrou 122 exames positivos e
213 exames negativos.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 03/03/2022 –
BOLETIM Nº 551/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-03-03-2022-boletim-no-551-ano/March 3, 2022

São Carlos não registrou nenhum óbito da COVID-19 nesta quinta-feira (03/03), permanecendo 576 mortes pela a
doença no município.
Nesta quinta-feira foram registrados 118 exames positivos e 264 negativos. Sete pacientes aguardam vagas em
leito de estabilização das UPAS, sendo que 1 apresenta síndrome gripal e aguarda resultado de exame para
COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 04/03/2022 –
BOLETIM Nº 552/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-04-03-2022-boletim-no-552-ano/March 4, 2022

São Carlos registrou mais um óbito por COVID-19 nesta sexta-feira (04/03), totalizando 577 mortes pela a doença
no município.
O óbito é de uma mulher de 82 anos, internada em hospital público desde 03/03. A paciente tinha comorbidades
(diabetes e Parkinson) e havia recebido as 3 doses da vacina contra a COVID-19.
Nesta sexta-feira foram registrados 57 exames positivos e 162 negativos. 5 pacientes aguardam vagas em leito de
estabilização das UPAS, sendo 1 com síndrome gripal aguardando resultado de exame para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 07/03/2022 –
BOLETIM Nº 553/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-07-03-2022-boletim-no-553-ano/March 7, 2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta segunda-feira (07/03), permanecendo com 577 mortes
pela a doença no município.
No último fim de semana, dias 5 e 6 de março, foram registrados 172 exames positivos e 394 negativos para
COVID-19.
A Secretaria de Saúde comunica que o atendimento médico e a testagem para COVID-19 estão sendo realizados
somente das 7h às 19h no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho. O horário foi reduzido em virtude da
baixa demanda.
Já a vacinação no Ginásio Milton Olaio Filho permanece todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das
7h30 às 18h30.
Cinco pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA Santa
Felícia e 4 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 08/03/2022 –
BOLETIM Nº 554/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-08-03-2022-boletim-no-554-ano/March 8, 2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta terça-feira (08/03), permanecendo com 577 mortes pela
a doença no município.
Nesta terça foram registrados 56 exames positivos e 167 negativos para COVID-19.
Sete pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA do Cidade
Aracy, 2 na UPA Santa Felícia e 4 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 09/03/2022 –
BOLETIM Nº 555/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-09-03-2022-boletim-no-555-ano/March 9, 2022

São Carlos registrou mais um óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (09/03), totalizando 578 mortes pela doença no
município.
O óbito é de uma mulher de 72 anos, internada em rede particular desde 02/02/22 com comorbidades. A paciente já
tinha recebido 3 doses da vacina contra a COVID-19.
Nesta quarta foram registrados 68 exames positivos e 118 negativos para COVID-19.
Sete pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA do Cidade
Aracy, 1 na UPA Santa Felícia e 5 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 10/03/2022 –
BOLETIM Nº 556/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-10-03-2022-boletim-no-556-ano/March 10, 2022

São Carlos registrou mais um óbito por COVID-19 nesta quinta-feira (10/03), totalizando 579 mortes pela doença no
município.
O óbito é de um homem de 31 anos, internado em rede particular desde 01/03/22 com comorbidades (câncer com
metástase em intestino, fígado e pulmão). O paciente já tinha recebido 2 doses da vacina contra a COVID-19.
Nesta quinta foram registrados 26 exames positivos e 136 negativos para COVID-19.
Sete pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA do Cidade
Aracy, 2 na UPA Santa Felícia e 4 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 11/03/2022 –
BOLETIM Nº 557/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-11-03-2022-boletim-no-557-ano/March 11, 2022

ão Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta sexta-feira (11/03), permanecendo com 579 mortes pela
doença no município. Foram registrados 70 exames positivos e 116 negativos para COVID-19.
Seis pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 2 na UPA do Cidade
Aracy, 2 na UPA Santa Felícia e 2 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 14/03/2022 –
BOLETIM Nº 558/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-14-03-2022-boletim-no-558-ano/March 14, 2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta segunda-feira (14/03), permanecendo com 579 mortes
pela doença no município. Foram registrados 63 exames positivos e 197 negativos para COVID-19.
Seis pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 2 na UPA do Cidade
Aracy, 2 na UPA Santa Felícia e 2 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 15/03/2022 –
BOLETIM Nº 559/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-15-03-2022-boletim-no-559-ano/March 15, 2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta terça-feira (15/03), permanecendo com 579 mortes pela
doença no município. Foram registrados 23 exames positivos e 96 negativos para COVID-19.
Sete pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 2 na UPA do Cidade
Aracy, 2 na UPA Santa Felícia e 3 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 16/03/2022 –
BOLETIM Nº 560/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-16-03-2022-boletim-no-560-ano-3/March 16,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (16/03), permanecendo com 579 mortes
pela doença no município. Foram registrados 15 exames positivos e 110 negativos para COVID-19.
Dez pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 2 na UPA do Cidade
Aracy, 6 na UPA Santa Felícia e 2 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 17/03/2022 –
BOLETIM Nº 561/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-17-03-2022-boletim-no-561-ano-3/March 17,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta quinta-feira (17/03), permanecendo com 579 mortes
pela doença no município. Foram registrados 31 exames positivos e 110 negativos para COVID-19.
Nove pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, 4 na UPA Santa Felícia e 5
na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 18/03/2022 –
BOLETIM Nº 562/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-18-03-2022-boletim-no-562-ano-3/March 18,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta sexta-feira (18/03), permanecendo com 579 mortes
pela doença no município. Foram registrados 23 exames positivos e 98 negativos para COVID-19.
Quatro pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, 2 na UPA Santa Felícia e 2
na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 21/03/2022 –
BOLETIM Nº 563/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-21-03-2022-boletim-no-563-ano-3/March 21,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta segunda-feira (21/03), permanecendo com 579 mortes
pela doença no município. Foram registrados 37 exames positivos e 189 negativos para COVID-19.
Dois pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, 1 na UPA Santa Felícia e 1 na
UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 22/03/2022 –
BOLETIM Nº 564/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-22-03-2022-boletim-no-564-ano-3/March 22,
2022

São Carlos registrou dois óbitos por COVID-19 nesta terça-feira (22/03), totalizando 581 mortes pela doença no
município. Foram registrados 25 exames positivos e 139 negativos para COVID-19.
O primeiro óbito é referente a homem de 65 anos, internado em rede particular desde 05/03, com comorbidades. O
paciente já havia tomado as 3 doses da vacina contra COVID-19. A outra morte é de um homem de 73 anos,
internado em hospital público desde 16/03, com comorbidades. O paciente havia tomado as 3 doses da vacina
contra a COVID-19.
Neste momento nenhum paciente aguarda vaga em leito de estabilização das UPAS.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 23/03/2022 –
BOLETIM Nº 565/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-23-03-2022-boletim-no-565-ano-3/March 23,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta quarta-feira (23/03), permanecendo com 581 mortes
pela doença no município. Foram registrados 13 exames positivos e 163 negativos para COVID-19.
Nove pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA do Cidade
Aracy, 5 na UPA Santa Felícia e 3 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 24/03/2022 –
BOLETIM Nº 566/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-24-03-2022-boletim-no-566-ano-3/March 24,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta quinta-feira (24/03), permanecendo com 581 mortes
pela doença no município. Foram registrados 25 exames positivos e 158 negativos para COVID-19.
Nove pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 2 na UPA do Cidade
Aracy, 3 na UPA Santa Felícia e 4 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 25/03/2022 –
BOLETIM Nº 567/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-25-03-2022-boletim-no-567-ano-3/March 25,
2022

São Carlos não registrou nenhum óbito por COVID-19 nesta sexta-feira (25/03), permanecendo com 581 mortes
pela doença no município. Foram registrados 35 exames positivos e 182 negativos para COVID-19.
Sete pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA do Cidade
Aracy, 4 na UPA Santa Felícia e 2 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

NÚMEROS COVID-19 SÃO CARLOS – 28/03/2022 –
BOLETIM Nº 568/ANO 3
http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.br/numeros-covid-19-sao-carlos-28-03-2022-boletim-no-568-ano-3/ March 28, 2022

São Carlos registrou mais óbito por COVID-19 nesta segunda-feira (28/03), totalizando 582 mortes pela doença
no município. Foram registrados 22 exames positivos e 132 negativos para COVID-19.
O óbito é de um homem de 55 anos com comorbidades, internado em hospital público desde 25/03/22. Ele
havia recebido 3 doses da vacina contra a COVID-19.
Três pacientes aguardam vagas em leito de estabilização das UPAS neste momento, sendo 1 na UPA Santa
Felícia e 2 na UPA Vila Prado, nenhum com resultado positivo para COVID-19.

