
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM 26/07/2020  

Foram considerados nessa avaliação diversos parâmetros e níveis de análise, além dos tradicionais 

gráficos e tabelas produzidos semanalmente desde o mês de março/2020 referentes à algumas informações 

como: casos, internamentos e ocupação de leitos, taxas de letalidade, confirmados ativos e casos suspeitos do 

Paraná como um todo envolvendo comparações entre o estado, a região norte e a 18ª regional, foram 

acrescentados novos parâmetros, quais sejam:  

1. Análise por cidades, especialmente Cornélio Procópio em relação as demais cidades do Estado, 

as demais da Macrorregião Norte e da 18ª Regional de Saúde em 6 quesitos:  

a. Casos Confirmados;  

b. Óbitos;  

c. Casos Suspeitos;  

d. Casos Ativos;  

e. Casos por 100 mil Habitantes;  

f. Óbitos por 100 mil Habitantes.  

2. Análise por regionais, especialmente a 18ª Regional de Saúde cuja sede é Cornélio Procópio em 

relação as demais Regionais do Estado também nos mesmos 6 quesitos acima.  

Iniciado no dia 12/07/2020 estes novos parâmetros permitem uma comparação mais profunda entre a 

evolução da epidemia no município e região com os demais do Estado, pois entendemos que a comparação seja 

a melhor forma de avaliar o grau de eficiência no controle da epidemia em nossa cidade e região. Assim 

destacamos os principais pontos identificados nas 36 tabelas e gráficos apresentadas em anexo.  

PONTOS POSITIVOS PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO  

• Temos mantido relativa estabilidade no número de casos ativos no município o que evidencia 

que a situação se encontra sob controle, eram 28 casos em 12/07, 26 em 19/07 e agora 32 e 

esses números vem se mantendo há pelo menos 4 semanas;  

  



• A taxa de crescimento semanal de novos casos teve uma significativa queda, agora são 3,4% 

muito abaixo da média estadual e regional. Da mesma forma as Taxas de crescimento tanto na 

macro região Norte(vermelho) como na 18ª RS(verde) tem apresentado uma tendência de 

queda há 5 semanas;  

  

• A curva de novos casos apresenta um declínio significativo, permitindo supor que mantida essa 

tendência, caminhamos para uma situação bem confortável;  

  

  

  



  

• Em número de casos confirmados ocupávamos em 12/07 a 23ª posição entre todos os 

municípios do Estado, caímos para a 26ª posição em 19/07 e agora ocupamos a 33ª, outras 15   

cidades abaixo de Cornélio Procópio tem apresentado taxas de crescimento até 4 vezes maiores   

o que poderá nos levar para fora da lista das 50 cidades do Estado em número de casos 

confirmados nos próximos 15 dias(caso permaneçamos com as taxas atuais de crescimento) e 

isso é muito importante;  

  

  

  

  

  

  

  



  

• Caímos de 72º para a 124ª posição em número de Casos Ativos no Paraná nas 2 últimas semanas.    

  

• Na comparação com as demais cidades da Macro região Norte do Estado éramos o 14º e agora 

somos a 25ª em casos ativos;  

  

  

  

• Caímos de 62º para a 97ª posição em número de Casos por 100 mil Habitantes no Paraná nas 2 

últimas semanas;   



  

• E da 12ª para a 17ª posição entre as cidades da Macro Região Norte do PR no mesmo critério;  

  

  

  

  

  

PONTOS POSITIVOS PARA A 18ª REGIONAL DE SAÚDE  

• Éramos a 11ª colocada entre as regionais em número de casos em 12/07, caímos para a 13ª 

posição em 19/07 e agora estamos em 14º, outras regionais apresentam taxas de crescimento 



muito superiores as nossas o que pode nos levar para a 18ª posição no estado nos próximos 7 

dias;  

  

  

• Éramos a 5ª regional em números de óbitos em 12/07, caímos para a 6ª posição e agora somos 

a 8ª Regional no Estado.  

  

  

  

  

  

• Melhoramos um pouco mais e agora ocupamos a 18ª posição em número de casos ativos no 

estado na última semana;  



  

  

• Melhoramos ainda mais nossa posição no estado em número de casos por 100 mil habitantes 

na última semana, agora somos a 10ª regional, nesse quesito já fomos a 3ª regional com mais 

casos no estado;  

  

  

  

  

  

  

• Entre as Regionais com o maior número de óbitos por 100 mil Habitantes no estado, ocupamos 

a 4ª posição, fomos por mais de 7 semanas a pior Regional do Estado e nossos números estão 

bem controlados já há mais de 3 semanas.  



  

 Com base nos números apresentados acima podemos inferir que há uma efetiva  

demonstração de controle na disseminação do vírus na cidade e na região. Por isso não é possível considerar 

que exista uma situação de disseminação comunitária que justifique medidas de distanciamento e isolamento 

mais restritiva neste momento, pelo contrário, os números demonstram que as medidas de restrição tomadas 

até agora surtiram os efeitos desejados  e justificam inclusive as medidas de ajustes e adequações tomadas no 

último decreto municipal de 22/07 adequando os horários de funcionamento do comércio e serviços na cidade 

de Cornélio Procópio.  

Assim, esperamos com essas análises contribuir com informações confiáveis que nos  

auxilie na tomada de decisões nesse momento tão incomum e delicado que vivenciamos e permita voltarmos 

saudáveis e com disposição e entusiasmo para recuperarmos nossa dignidade, nossos empregos e nosso 

convívio familiar.  

Cordialmente,   

  

PROF. LUIZ EDUARDO DE ARAÚJO  

Colegiado de Administração da UENP  

Presidente do CODEP  


