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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS 

NOTA OFICIAL – COVID-19 

  

A Secretaria Municipal de Saúde vem comunicar que na data de hoje, foram confirmados 31 casos 

de Coronavírus, totalizando 1367 (mil trezentos e sessenta e sete) casos confirmados. 

Caso 1337 – Paciente do sexo feminino, 35 anos, sintomático leve, residente na área rural. 

Caso 1338 – Paciente do sexo masculino, 24 anos, sintomático leve, residente na área rural. 

Caso 1339 – Paciente do sexo feminino, 13 anos, sintomático leve, residente na área rural. 

Caso 1340 – Paciente do sexo masculino, 40 anos, sintomático leve, residente na área rural. 

Caso 1341 – Paciente do sexo feminino, 24 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1342 – Paciente do sexo masculino, 33 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1343 – Paciente do sexo feminino, 40 anos, sintomático moderado, residente na área urbana. 

Caso 1344 – Paciente do sexo feminino, 69 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1345 – Paciente do sexo feminino, 23 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1346 – Paciente do sexo masculino, 38 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1347 – Paciente do sexo feminino, 42 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1348 – Paciente do sexo feminino, 29 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1349 – Paciente do sexo masculino, 34 anos, sintomático leve, residente na área rural. 

Caso 1350 – Paciente do sexo feminino, 31 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1351 – Paciente do sexo masculino, 01 ano, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1352 – Paciente do sexo feminino, 16 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1353 – Paciente do sexo masculino, 08 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1354 – Paciente do sexo masculino, 39 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1355 – Paciente do sexo masculino, 53 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1356 – Paciente do sexo feminino, 31 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1357 – Paciente do sexo feminino, 69 anos, sintomático moderado, residente na área urbana. 

Caso 1358 – Paciente do sexo feminino, 63 anos, sintomático moderado, residente na área rural. 

Caso 1359 – Paciente do sexo masculino, 01 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1360 – Paciente do sexo feminino, 22 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1361 – Paciente do sexo masculino, 42 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1362 – Paciente do sexo masculino, 43 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1363 – Paciente do sexo masculino, 29 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1364 – Paciente do sexo feminino, 56 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1365 – Paciente do sexo masculino, 41 anos, sintomático leve, residente na área rural. 

Caso 1366 – Paciente do sexo feminino, 50 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Caso 1367 – Paciente do sexo masculino, 03 anos, sintomático leve, residente na área urbana. 

Onze pacientes foram confirmados através de RT-PCR e vinte através de Teste rápido. Todos os 

pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, exceto os casos 1343, 1357 e 1358 que encontram-se 

hospitalizados em enfermaria. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua ConselheiroRui Barbosa, esquina com Travessa Irmã Bartolomeia, n.º1.848 

Centro – Prudentópolis – Paraná – CEP: 84400-000 
CNPJ: 10444476 / 0001 –75 - Fone: (42) 3446 8117 

 

 

Na data de hoje mais sete pacientes estão recuperados, tratam-se dos casos 1124, 1230, 1237, 

1240, 1264, 1275 e 1299. Até o momento, 63 pacientes estão aguardando resultado de exame RT-PCR 

enviados para o LACEN e 804 pacientes estão em monitoramento.  

Doze pacientes encontram-se internados, sendo três em UTI e nove 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, que são 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, 24 de março de 2021. 

 
 Marcelo Hohl Mazurechen  

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


