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INFORME EPIDEMIOLÓGICO: COVID-19  

Ibiporã, 26 de maio de 2020. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNDO 

 

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

5.404.512 casos, com 343.514 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 391.222 casos e 24.512 óbitos. Os 

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

Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. 

 

 

 

No Estado do Paraná foram confirmados 3.512 casos, sendo 159 óbitos. 

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

milhão de habitantes no Estado. Na 17ª Regional de Saúde (Londrina), estão 

confirmados 399 casos, 133 recuperados e 25 óbitos. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM IBIPORÃ 

 

Em Ibiporã, 582 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.  

Dentre os pacientes notificados, 50 foram notificados como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave, necessitando de hospitalização. Destes, 32 pacientes 

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

exame e 11 não coletaram exame (mudança de diagnóstico – descartado por 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 

Estado do Paraná 

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

 

3 
 

clínica). 532 pacientes foram notificados como síndrome gripal, com indicação de 

isolamento domiciliar por 14 dias. 79 ainda permanecem em isolamento, sendo 

acompanhados pela equipe. 

 

 

 

Foram confirmados até esta data, 13 casos da COVID-19, sendo 12 com 

provável infecção em outro municipio e um com transmissão local.  Dentre os casos 

confimados, 46,15% são de profissionais da saúde. Quanto a faixa etária, 76,92% 

tem entre 20 a 59 anos. Temos 2 casos confirmados com mais de 60 anos e um de 

uma criança. 

 

 


