
 
 
 
 
 
 

 

NOTA OFICIAL 116/21 31ª e 32ª óbito 

O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), atualiza os 

dados deste final de semana sábado, domingo e segunda e informamos a ocorrência de vinte e sete 

casos e mais dois óbitos decorrentes de complicações da Covid-19   no município: 

 

31ª óbito: Feminina de 64 anos, com comorbidades: diabetes, hipertensão, problema pulmão. Fez 

primeira dose da vacina Covid-19 dia 10/05. Diagnóstico de covid-19 no dia 17 de maio, Internada 

na Policlínica de Francisco Beltrão em 20 de maio, em leito clínico. Recebeu alta sexta 04 de junho 

com uso de oxigênio domiciliar. No sábado apresentou piora do quadro foi encaminhada para 

Hospital Policlínica onde logo foi entubada e ficou em leito de UTI, foram vinte dias de tratamento 

e luta contra o vírus. Sendo que na madrugada de domingo 06/06 veio a óbito. 

 

32ª óbito:  Masculino de 47 anos, sem comorbidades, início sintomas 14 maio. 23/05 internou no 

Hospital casa Vita de São Miguel do Oeste SC. No dia 27 de maio transferido para UTI do Hospital 

Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste/SC e neste domingo 18 horas veio a óbito 

devido complicações covid-19. Vinte e quadro dias de tratamento. 

 

A administração Municipal lamenta os óbito de dois Barraconense neste feriado para a Covid-19 e 

nossas sinceras condolências à família. 

 

Pacientes confirmados de Barracão: vinte e sete casos novos 

Dezoito pacientes confirmados por teste rápido de antígeno para covid-19 particular: Idades: 42, 

24, 73, 41, 29, 39, 47, 46, 57, 48, 24 e 38 anos, casal de 30 e 39 anos e mesmo núcleo familiar: 46, 

45, 15 e 11 anos. 

Nove confirmados por RT-PCR do laboratório IBPM credenciado ao LACEN/PR. Estes exames foram 

coletados na Unidade de Síndrome gripal. Idades de 45, 49, 51, 44, 42, 56, 23, 23 anos e mais uma 

reinfecção feminina de 41 anos. Será realizado a solicitação de seqüenciamento genômico para 

investigação de novas variantes SARS-CoV-2 neste caso de reinfecção. 

Pacientes com Estado de Saúde Estável em isolamento domiciliar e sendo Monitorados pela 

Epidemiologia e acompanhados pela Equipe de Saúde do Município.  

Quatro pacientes internados:  

Hospital Dionísio Cerqueira- Instituto Santé (2): femininas de 43 e 61 anos; 

Hospital Pró Vida de Dois Vizinhos feminina 50 anos leito Clínico. 

Hospital Guarujá/SC masculino de 50 anos; 

 



 
 
 
 
 
 

 

Solicitamos o cuidado redobrado na prevenção ao Covid-19, pois estamos tendo casos de nova 

variante em nossa região a qual está atingindo pessoas mais jovens é mais agressiva e os jovens 

estão dependendo de mais tempo na UTI. 

Use a máscara de forma efetiva, cobrindo nariz e boca e higiene de mãos.  EVITE AGLOMERAÇÃO. 

Se puder fique em casa.  

O Município de Barracão tem a Unidade Sentinela para Síndrome Gripal, que atende exclusivamente pessoas que 

tenham sinais e sintomas de gripe, casos positivados e suspeitos da Covid-19. Procure a Unidade de Síndrome gripal 

nos primeiros sinais de gripe, não espere o agravamento da doença.  Endereço: Rua Tancredo Neves 290, Centro ou 

informações pelo telefone 49 9 99826 9341.  

Decreto do Governo do Estado do Paraná nº 7672 e Decreto Municipal nº 189/2021 – que 

determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de 

Saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19. 

Com essas confirmações, são:  1.252 casos positivos da COVID-19, Ativos: 71, Investigação: 6, 

Internados: 4, Recuperados: 1.149 e 32 óbitos decorrentes da Covid-19 no Município de 

Barracão/PR.       

 Barracão/PR, 07 de junho de 2021. 

 


