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Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba – SES
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, nesta quinta
(04), 1.385casos de Covid- 19. Entre os confirmados hoje, 117
(8,44%) são casos de pacientes hospitalizados e 1.268 (91,55%)
são leves. Agora, a Paraíba totaliza 225.672 casos confirmados
da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios.
Até o momento, 665.662 testes para diagnóstico da Covid-19 já
foram realizados.
Também foram confirmados 24 novos óbitos desde a última
atualização, sendo 22 deles nas..
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Paraíba tem
Covid-19 e
doença

50 mortes por
543 casos da

Dados foram divulgado no fim da tarde deste domingo (26), pela
SES
Subiu para 543 o número de casos confirmados de coronavírus na
Paraíba. O boletim divulgado no fim da tarde deste domingo
(26), informa um aumento de 44 pessoas diagnosticadas nas
últimas 24h.Dos infectados pelo vírus, 50 não resistiram
contando com o aumento de 1 óbito, divulgado hoje. Trata-se de
um homem, de 37 anos que morava em Santa Rita, e tinha outras
características que podem ter agravado o quadro da doença,
visto que era cardiopata e diabético. O paciente deu entrada
no serviço público já em estado grave, tendo febre alta,
dispneia, e faleceu no dia 24 de abril. O exame só foi
realizado após a morte e confirmado para Covid-19. Com esse
novo dado de casos confirmados e mortes pela doença, a taxa de
letalidade no estado cai para 9,2%.
Dos 543 casos confirmados, 119 já se recuperaram, 51 continuam

internados em unidades hospitalares, sendo 10 em leitos de
UTI. Os outros se recuperam em isolamento domiciliar recebendo
acompanhamento pelas secretarias municipais de saúde. 1421
casos já foram descartados.
Suspeitas
Até este domingo (26), 157 pessoas estavam internadas com
notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo 123 em
enfermaria (97 público/ 26 privado) e 34 na UTI (26 público/ 8
privado), números que representam a ocupação de 32% dos leitos
de UTI do SUS disponíveis no Plano Estadual de Contingência
para COVID-19.
Cidades com casos confirmados
Os casos estão distribuídos em 38 municípios:
1. João Pessoa (349)
2. Campina Grande (39)
3. Santa Rita (40)
4. Cabedelo (19)
5. Sapé (13)
6. Bayeux (15)
7. Patos (11)
8. Sousa (06)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cajazeiras (4)
Conde (5)
Junco do Seridó (3)
Guarabira (3)
São João do Rio do Peixe (4)
Pombal (2)
Itapororoca (3)
Itabaiana (2)
Pedras de Fogo (2)
Serra Branca (1)
Riachão do Poço (1)
São Bento (2)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Congo (1)
Queimadas (1)
Bom Jesus (1)
Cruz do Espírito Santo (2)
Igaracy (1)
Alagoa Grande (1)
Barra de São Miguel (1)
Alagoa Nova (1)
Coremas (1)
Taperoá (1)
Brejo Do Cruz (1)
Caaporã (1)
Coxixola (1)
Boqueirão (1)
Areia (1)

36. Marizópolis (1)
37. Gurinhém (1)
38. Esperança (1)
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Coronavírus; PB tem 136 casos

confirmados e mais 3 mortes
totalizando 16 óbitos
Além dos casos confirmados e
mortes, foram divulgados os
números de casos descartados e
pessoas recuperadas. (Foto:
Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, em transmissão ao
vivo divulgada nas redes sociais no fim da tarde desta
segunda-feira (13), três novos óbitos, atingindo um total de
16 mortes por covid-19 na Paraíba.
Agora já são 136 casos de infectados pelo novo coronavírus em
todo o estado.
Além dos casos confirmados e mortes, serão divulgados os
números de casos descartados e pessoas recuperadas.
Dos 136 casos confirmados até esta segunda, 52 já se
recuperaram, 16 foram a óbito e 12 estão hospitalizados, 4
deles em leitos de UTI.
Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhado
pelas secretarias municipais de saúde. Os casos estão
distribuídos em 11 municípios: João Pessoa 103, Santa Rita 10,
Campina Grande 03, Junco do Seridó 03, Igaracy 1, Bayeux 4,
Sousa 1, Cabedelo 5, Serra Branca 1, Sape 1 e Patos 4.
Dos óbitos divulgados nesta segunda, trata-se:
Mulher, 83 anos, moradora de João Pessoa, diabética, inicio
sintomas 05/04, interna em estabelecimento público, óbito
12/04.

Mulher, 60 anos, residente de João Pessoa internada em
hospital particular desde o dia 03 de abril, evoluiu a óbito
nesta segunda, 13. Confirmado pelo teste rápido, aguardando
exame do Lacen.
Homem, 68 anos, residente de João Pessoa internado em hospital
particular, evoluiu a
óbito nesta segunda. Confirmado por
exame de testagem rápida, avaliação de exames e investigação
epidemiológica em fase conclusão.
A secretaria de Estado da Saúde publicará Boletim
Epidemiológico nesta terça, 14 de abril, onde trará o perfil
dos casos confirmados na Paraíba.
No momento, 100 pessoas estão internadas com notificação de
suspeita para Covid-19, sendo 84 em enfermaria (60 público/ 24
privado) e 16 na UTI (11 público/ 5 privado). Os demais casos
hospitalizados e com resultado não detectável seguem em
investigação para demais vírus.

