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Paraná chega a 2.938 casos confirmados da Covid e 146 mortes
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Informe divulgado pela Secretaria da Saúde nesta sexta-feira (22) relata 129 casos e cinco
falecimentos a mais em relação ao boletim do dia anterior.
O Paraná tem 2.938 casos confirmados da Covid-19 e 146 óbitos em decorrência da doença. Os
dados atualizados constam no informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde
divulgado nesta sexta-feira (22). Houve aumento em 129 casos e cinco mortes em relação ao
informe do dia anterior. Os óbitos relatados nesta sexta-feira são de três homens e duas mulheres,
todos estavam internados. Uma moradora de Jataizinho, de 55 anos, e outra de Contenda, 75 anos,
morreram dia 22. Um homem de 78 anos, de Londrina, faleceu dia 20; outro, com 76 anos, residia
em Paranaguá e morreu dia 21. Um morador de São José da Boa Vista, foi a óbito dia 22, aos 53
anos de idade. Do total de casos confirmados, 226 pacientes estavam internados nesta sexta-feira,
sendo 133 em enfermaria e 90 em UTI. MUNICÍPIOS &ndash; Chega agora a 204 o número de
cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 55 municípios há
registro de óbitos pela doença. As novas confirmações são de Alto Paraná (1), Andirá (1),
Arapongas (1), Araucária (8), Boa Vista da Aparecida (1), Cambé (2), Campina Grande do Sul (2),
Cascavel (20), Céu Azul (1), Chopinzinho (1), Cianorte (4), Colombo (1), Corbélia (1), Cornélio
Procópio (4), Cruzeiro do Iguaçu (1), Curitiba (18), Fazenda Rio Grande (3), Goioerê (1), Guairacá
(1), Guaratuba (2), Ibiporã (3), Imbituva (3), Jacarezinho (1), Jataizinho (1), Londrina (18),
Lupionópolis (1), Mandirituba (1), Manoel Ribas (1), Maria Helena (1), Maringá (1), Matinhos (1),
Paranaguá (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Quatro Barras (3), Rio Branco do Sul
(1), Rolândia (2), Santo Antônio do Caiuá (1), São José dos Pinhais (5), Tamboara (1), Tapejara (1),
Telêmaco Borba (1), Terra Rica (1), Umuarama (1) e Wenceslau Braz (1). FORA DO PARANÁ
&ndash; Duas novas confirmações de residentes de fora do Paraná foram contabilizadas no informe
de hoje. O total chega a 47 casos. São moradores de Santa Rita, no Maranhão, e Trindade, em
Goiás. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.
AJUSTE - Dois casos foram excluídos por duplicidade, ambos confirmados por laboratórios
particulares: um no dia 16 de maio, como residente em Curitiba, e ouitro no dia 21, como residente
em Londrina. Um caso também confirmado por laboratório particular, no dia 20, como residente em
Bela Vista do Paraíso, foi transferido para Alvorada do Sul. Confira o INFORME COMPLETO desta
sexta-feira.
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