PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Aumenta o número de novos casos de COVID-19 em Paranavaí e nos
municípios da 14ª Regional de Saúde

Nas últimas semanas o número de casos novos diagnosticados de COVID-19
tem aumentando em diversos locais, o que muitos cientistas denominam como a
possibilidade de estarmos atravessando uma segunda onda. Elevadas incidências já
foram notificadas em outros países, destacando nos Estados Unidos com recordes
de novos casos, notificando mais de 202 mil casos de COVID-19 na última semana.
No Brasil, a média móvel dos últimos 7 dias foi de 28.711 novos casos
diagnosticados por dia, um aumento de 59% em relação aos casos registrados em
duas semanas atrás, e o maior desde o dia 3 de junho. No estado do Paraná foram
registrados um aumento de 44,8% de acréscimo no dia 16 de novembro em relação
a 14 dias atrás. Seguindo a tendência do estado, a média móvel dos municípios da
14ª Regional de Saúde apresentaram um aumento no número de casos de 590,5%
em 16 de novembro quando comparado a 14 dias atrás.
Gráfico 1 – Média móvel de novos casos de COVID-19 dos municípios da 14ª Regional de
Saúde de Paranavaí no período de 17 outubro a 16 de novembro.
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* Média móvel = médias de casos confirmados dos últimos 7 dias.

Em Paranavaí-PR o número de novos casos de COVID-19 tem aumentando a
cada dia. No dia 16 e novembro a média móvel dos últimos 7 dias foi de 23,3 novos
casos diagnosticados por dia, bem maior que a média móvel de 14 dias atrás,
quando era de 2,3 casos por dia.
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Gráfico 2 – Média móvel de novos casos de COVID-19 em Paranavaí no período de 17
outubro a 16 de novembro.

23,3

A estabilidade durante algum tempo da média móvel de novos diagnósticos
do COVID-19 fez com que muitos municípios aplicassem flexibilização, dando uma
falsa sensação do retorno à normalidade. Ressalta-se que ainda não há vacinas
disponíveis contra o novo coronavírus, embora tenha várias delas em fase de testes.
Isso aumenta as chances de enfrentarmos uma segunda onda de contágio, como já
visto em outros países onde a doença mantinha-se controlada. Enquanto não há
vacina, as medidas de proteção devem continuar para evitar novos casos de
infecção e diminuir as chances de gravidade e letalidade. Por isso é importante
manter o distanciamento de pelo menos um metro das outras pessoas, lavar as
mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel, cobrir a boca com o
antebraço quando tossir ou espirrar e utilizar a máscara.
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