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INFORME EPIDEMIOLÓGICO: COVID-19  

Ibiporã, 12 de maio de 2020 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada em 31 de 

dezembro de 2019 sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida 

detectados na cidade de Wuhan, na Província de Hubei, parte central da China, 

sendo que os primeiros pacientes atendidos eram comerciantes ou fornecedores de 

um mercado de frutos do mar e outras espécies de animais silvestres e domésticos, 

sugerindo que a disseminação ocorreu de animais para pessoas. No entanto, um 

número crescente de pacientes supostamente não teve exposição ao mercado de 

animais, indicando também a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. 

Em 09 de janeiro foi identificado pelas autoridades chinesas um novo 

tipo de coronavírus como agente responsável por estes casos de pneumonia, 

sendo designado como Novo Coronavírus (2019-nCoV), que foi, posteriormente, 

denominado pela OMS como COVID-19. 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo 

Coronavírus (COVID-19) constituía uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII). Essa decisão aprimorou a coordenação, a 

cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. A 

ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), 

“um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para 

outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente 

requer uma resposta internacional coordenada e imediata” (OPAS/2020). 

Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência 

de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e 

conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011, que estabeleceu o Centro 

de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19), com o objetivo 

preparar a rede pública de saúde para o atendimento de possíveis casos do novo 

coronavírus no país (Folha Informativa/OPAS – 13/02/2020). 

Em Ibiporã, foi instituido no dia 17 de março o Centro de Operações em 

Emergencia em Saúde Pública (COESP), como o objetivo de recomendar ações e 
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reorganizar o serviço de saúde para enfrentamento da Pandemia. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNDO 

  

A Organização Mundial de Saúde, em divulgação oficial hoje, confirmou 

4.088.848 casos, com 283.153 óbitos. No quadro abaixo, segue a descrição por 

regiões da OMS e na figura seguinte, o número de casos confirmados  nos ultimos 

sete dias, por país. 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL E PARANÁ 

 

No Brasil, já foram confirmados 177.589 casos e 12.400 óbitos. Os 

estados com maior número de casos são, respectivamente: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. 

 

 

 

Na figura abaixo, podemos visualizar os casos acumulados de COVID-19 

por data de notificação:  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 

Estado do Paraná 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Centro de Operações em Emergências em Saúde Pública  

 

4 
 

 

No Estado do Paraná foram confirmados 1906 casos, sendo 113 óbitos. A 

14ª Regional (Paranavaí) apresenta maior incidencia de casos confirmados por 1 

milhão de habitantes.  
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Na 17ª Regional de Saúde (Londrina), estão confirmados 153 casos, 111 

recuperados e 17 óbitos. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM IBIPORÃ 

 

Em Ibiporã, 454 pacientes já foram notificados com síndrome gripal ou 

síndrome respiratória aguda grave. O primeiro caso foi confirmado em 20 de abril. A 

paciente, sexo feminino,  50 anos, profissional de saúde iniciou com sintomas 

respiratórios no dia 12 de abril. Assim, o primeiro caso foi confirmado 40 dias após a 

primeira notificação.Paciente recuperado, já retornou para suas atividades laborais. 

O segundo caso foi confirmado no dia 02 de maio. Paciente, sexo 

masculino, apresenta comorbidades como hipertensão arterial e doença renal 

crônica. O inicio dos sintomas foi no dia 24 de abril e paciente permanece 

hospitalizado em leito de enfermaria, com bom estado geral. 
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Dentre os pacientes notificados, 33 foram notificados como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave, necessitando de hospitalização. 23 pacientes 

apresentaram resultado negativo para COVID-19, três aguardam resultado de 

exame e 5 não coletaram exame (mudança de diagnóstico – descartado por clínica). 

421 pacientes foram notificados como síndrome gripal, com indicação de 

isolamento domiciliar por 14 dias. 54 ainda permanecem em isolamento, sendo 

acompanhados pela equipe. 

Entre os pacientes com síndrome gripal, aguardamos o resultado de dois 

pacientes, profissionais de saúde que tiveram contato de casos confirmados. 


