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A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (11) 1.265 novas
confirmações e 38 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O
Paraná soma 40.329 casos e 999 mortos em decorrência da doença. Há ajustes
nos casos confirmados detalhados ao final do texto.
INTERNADOS – 847 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão
internados hoje. 691 pacientes estão em leitos SUS (262 em UTI e 429 em leitos
clínicos/enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (57 em UTI e 99 em leitos
clínicos/enfermaria).
Há outros 1.047 pacientes internados, 511 em leitos UTI e 536 em enfermaria,
que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e
particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.
ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 38 pacientes, todos estavam
internados. São 14 mulheres e 24 homens, com idades que variam de 35 a 89
anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 25 de junho a 11 de julho. Os pacientes
que faleceram residiam em: Cascavel (2), Curitiba (18), Londrina (2), além de
uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante
Tamandaré, Califórnia, Cambé, Campo Largo, Colombo, Congonhinhas,
Engenheiro Beltrão, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Jacarezinho, Maringá, Ponta
Grossa, Telêmaco Borba, Terra Boa, Tibagi e Toledo.
MUNICÍPIOS – 378 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado
pela Covid-19. Em 185 municípios há óbitos pela doença.
FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 468 casos de residentes
de fora. 17 pessoas foram a óbito.
AJUSTES: Um caso confirmado na data de 9/7 em Cidade Gaúcha foi transferido
para Cianorte. Um caso confirmado na data de 9/7 em São João do Triunfo foi
transferido para São Mateus do Sul. Um caso confirmado na data de 22/6 em

Curitiba foi transferido para Almirante Tamandaré. Um caso confirmado na data
de 1/7 em Adrianópolis foi transferido para Cerro Azul.
Confira o informe completo clicando aqui.

