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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS 

 

NOTA OFICIAL 

  

 A Secretaria Municipal de Saúde vem comunicar que na data de hoje, foram confirmados 10 

(dez) casos de Coronavírus, totalizando 1473 (mil quatrocentos e setenta e dois) casos 

confirmados. 

Caso 1464 – Paciente do sexo masculino, 57 anos, sintomático grave, residente na área 

urbana. 

Caso 1465 – Paciente do sexo feminino, 17 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1466 – Paciente do sexo feminino, 40 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1467– Paciente do sexo masculino, 10 anos, sintomático leve, residente na área 

urbana. 

Caso 1468 – Paciente do sexo masculino, 19 anos, sintomático leve, residente na área 

urbana. 

Caso 1469 – Paciente do sexo feminino, 29 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1470 – Paciente do sexo feminino, 55 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1471 – Paciente do sexo feminino, 77 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1472 – Paciente do sexo masculino, 27 anos, sintomático leve, residente na área 

urbana. 

Caso 1473 – Paciente do sexo masculino, 88 anos, sintomático moderado, residente na área 

rural. 

Oito pacientes foram confirmados através de RT-PCR e dois através de teste rápido todos 

encontram-se em isolamento domiciliar, exceto os casos 1464 e 1473 que encontram-se 

internados. 

Na data de hoje treze pacientes estão recuperados, tratam-se dos casos 1243, 1302, 1315, 

1320, 1378, 1384, 1385, 1401, 1410, 1411, 1415, 1421 e 1427. Até o momento, 41 pacientes estão 

aguardando resultado de exame RT-PCR enviados para o LACEN 608 pacientes estão em 

monitoramento.  

Quinze pacientes encontram-se internados, sendo quatro em UTI e onze em enfermaria. 

Alertamos a população sobre a importância dos cuidados já amplamente divulgados de não 

realizar aglomerações, utilizar máscaras e álcool gel, não compartilhar objetos são 
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necessários para o combate ao vírus. Reforçamos a orientação para que os casos suspeitos e 

confirmados respeitem o isolamento domiciliar, bem como seus contatos. 

   

Prudentópolis, 01 de abril de 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Marcelo Hohl Mazurechen 
Secretário Municipal de Saúde 


