NOTA OFICIAL 77/21 e 23º óbito
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), atualiza os
dados desta sexta (09/04) e confirma mais seis (06) novos casos e mais um óbito decorrente de
complicações da Covid-19 no município.
Óbito: feminina de 45 anos, com comorbidades: Tratamento de tireoide e depressão. Início dos
sintomas 16 de março. Foi acompanhada pela Unidade de Síndrome gripal municipal e no dia 25 de
março foi internada no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira- Instituto Santé. Transferida para
UTI do Hospital Regional de Francisco Beltrão, tendo boa evolução clínica e recebeu alta no dia 02
de abril com oxigenoterapia domiciliar. Na noite do dia 02/04 teve dor lombar e hiposaturação e
retornou ao Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, ficando internada e no dia 07/04 foi
transferida com SAMU para a UTI do Hospital São Rafael de Chopinzinho e devido a piora do quadro
foi a óbito ás 18:55 horas do dia 08 de abril. Média de 15 dias de internação e óbito devido a
complicações da Covid-19.
A Administração Municipal lamenta a morte da Servidora Pública e a família enlutada nossas
sinceras condolências, e que Deus na sua bondade infinita traga o conforto necessário nesse
momento difícil.
Casos Confirmados da Covid-19 em Barracão/PR (06):
Três pacientes confirmados por teste rápido de antígeno para covid-19 particular: 29, 66 e gestante
de 25 anos;
Três pacientes confirmados por RT-PCR do laboratório IBPM credenciado ao LACEN/PR. Estes
exames foram coletados no dia 06 de abril na Unidade de Síndrome gripal. Idades 62, 44 e 40 anos.
Dos exames coletados neste dia cinco pacientes foram negativos.
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: 2 em Leito clinico:
Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira- Instituto Santé: masculino de 32 anos;
Policlínica de Francisco Beltrão masculino de 54 anos;

Dois pacientes na UTI:
Hospital Regional de Francisco Beltrão: masculino de 72 e feminina de 57 anos;
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 7230 e Decreto Municipal nº 130/2021 – 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:
854 casos da COVID-19
Ativos: 39
Recuperados: 792
23 óbitos decorrentes da Covid-19 no Município de Barracão/PR.
Barracão/PR, 09 de abril de 2021.

