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Média móvel de casos de Covid-19 cai pela
quinta semana seguida no Paraná

 A média móvel de 
casos de Covid-19 fechou 
em queda no Paraná pela 
quinta semana seguida e o 
Estado completou três se-
manas consecutivas com 
menos de 10 mil casos con-
firmados. De acordo com bo-
letim divulgado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, caiu 
pela metade o número de 
pacientes infectados na se-
mana epidemiológica 41 (4 a 
10 de outubro) com relação 
à semana anterior. Até ago-
ra, foram confirmados 4.727 
casos nesta semana, contra 
9.292 diagnósticos na an-
terior. Os números, porém, 
passam sempre por ajustes 
da Secretaria da Saúde.
 O último pico da do-
ença no Estado ocorreu na 
semana 36 (até 5 de setem-
bro), com 12.196 pacientes 
confirmados. Desde então, 
os diagnósticos de Covid-19 
só reduziram. Passaram 
para 10.969 na semana 37 
(até 12 de setembro), 10.600 
casos na semana 38 (até 19 
de setembro) e 9.450 confir-
mações na semana 39 (até 
26 de setembro).
 A média móvel de 
óbitos também está em que-
da nas três últimas sema-
nas, consecutivamente. Na 
semana 41, foram 97 mortes 
por Covid-19, contra 201 e 
252 óbitos nas semanas an-
teriores.
 A Macrorregião No-
roeste, que abrange regio-
nais de Saúde de Campo 
Mourão (11ª), Cianorte (13ª), 
Maringá (15ª), Paranavaí 
(14ª) e Umuarama (12ª), já 
vem há sete semanas com 
redução no número de ca-
sos. Desde a semana que 
encerrou em 22 de agosto, 
quando houve um pico de 
1.600 diagnósticos, o núme-
ro de infectados só diminuiu, 
fechando a última com 629 
pacientes confirmados com 

o novo coronavírus. 
 A Macrorregião Les-
te, onde estão as regionais 
de Curitiba (2ª), Irati (4ª), 
Guarapuava (5ª), Paranaguá 
(1ª), Ponta Grossa (21ª) e 
União da Vitória (6ª), acom-
panha as estatísticas esta-
duais e está na quinta sema-
na de declínio no número de 
casos, com 2.373 pacientes 
diagnosticados até agora, 
41% a menos que na sema-
na anterior, quando houve 
4.034 casos.
 As macrorregiões 
Oeste (regionais de Saúde 
de Cascavel, Foz do Igua-
çu, Francisco Beltrão, Pato 
Branco e Toledo) e Norte 
(Apucarana, Cornélio Pro-
cópio, Ivaiporã, Jacarezinho 
e Londrina) tiveram a maior 
redução na média móvel de 
uma semana para outra, am-
bas com 58% menos casos.
 A Oeste passou de 
2.205 diagnósticos na se-
mana anterior para 927 na 
última. A última vez que a 
macrorregião havia fechado 
a semana epidemiológica 
com menos mil casos foi em 
13 de junho. Na Norte, 798 
pacientes foram diagnostica-
dos com Covid-19 na última 
semana, contra 1911 na an-
terior.

PERFIL
 Até este domingo 
(11), a Secretaria da Saúde 
confirmou 190.124 pessoas 
infectadas pelo coronavírus 
e 4.721 óbitos pela doença. 
Do total de infectados, 74% 
já se recuperaram – são 
141.286 pessoas. De acor-
do com o boletim da mesma 
data, são 807 pacientes in-
ternados, 426 em leitos de 
enfermaria (53%) e 381 na 
UTI (47%). O número de óbi-
tos representa 2,5% do total 
de casos.
 Enquanto as mulhe-
res são a maioria diagnos-
ticada, os homens morrem 

mais. Entre os casos confir-
mados, 100.090 (53%) são 
mulheres e 90.034 (47%) 
são homens. Nos óbitos, 
essa relação se inverte: 60% 
dos falecidos são do sexo 
masculino (2.825) e 40% do 
sexo feminino (1.896).
 Também há diferen-
ça na média de idade, com 
um maior número de jovens 
infectados, mas mais idosos 
mortos pela doença. Os pa-
cientes diagnosticados têm 
em média 39 anos, enquan-
to a idade de média dos que 
morreram foi de 68 anos.
 A faixa etária com o 
maior número de casos é de 
30 a 39 anos (42.999), segui-
da de 20 a 29 anos (39.572) 
e de 40 a 49 anos (35.841). 
Entre a população com ida-
de entre 50 e 59 anos, foram 
registramos 26.898 casos e, 
entre as pessoas com mais 
de 60 anos, são 16.048. 
Também há 6.562 casos en-
tre crianças de zero a nove 
anos e 11.209 de adolescen-
tes e jovens com idade entre 
10 e 19 anos.
 Entre as mortes con-
firmadas, 3.548 pacientes 
tinham mais de 60 anos, 
sendo que a faixa etária dos 
70 aos 79 anos concentrava 
o maior número de óbitos, 
com 1.277 falecimentos. 
Houve, também, 209 pesso-
as com menos de 40 anos 
que morreram por causa da 
Covid-19, e 962 mortos com 
idades entre 40 e 59 anos. 
Entre crianças e jovens, de 
zero aos 19 anos, foram con-
firmados 16 óbitos.

FATOR DE RISCO
 Pelo menos 82% das 
pessoas que morreram por 
causa do novo coronavírus 
apresentavam algum fator 
de risco – muitos pacientes 
tinham mais de uma comor-
bidade. O principal grupo 
de risco são os idosos, que 
representam 75,54% das 

mortes. Entre pacientes que 
vieram a óbito, 46,67% apre-
sentavam doença vascular 
crônica e 32,09% tinham 
diabetes. Também morre-
ram seis gestantes e cinco 
mulheres no puerpério (até 
45 dias após o parto), e 17 
pessoas com síndrome de 
down.
 Dos 16.362 pacien-
tes que foram hospitaliza-
dos, 66% (10.815) tinham 
algum fator de risco. Este nú-
mero não contempla, porém, 
pacientes com hipertensão e 
neoplasia, morbidades que 
não estão incluídas na tabe-
la do Sistema de Informação 
da Vigilância Epidemiológica 
da Gripe (SIVEP-Gripe).

GRUPOS
ESPECÍFICOS

 O Informe Epide-
miológico da Secretaria da 
Saúde também inclui dados 
sobre o impacto da Covid-19 
entre os profissionais da área 
da saúde, nos indígenas e na 
população privada de liber-
dade. Ao menos 8.524 tra-
balhadores da saúde foram 
infectados pelo coronavírus 
no Paraná e 110 faleceram. 
Entre os indígenas, foram 
1.461 casos. Também houve 
3.951 notificações na popu-
lação carcerária, com 1.276 
casos confirmados.

TESTES
 Já foram feitos até 
agora no Paraná 729.693 
testes, com 554.723 resulta-
dos negativos, 169.823 con-
firmados e 5.147 em análise. 
O Laboratório Central do 
Estado (Lacen) e o Instituto 
de Biologia Molecular do Pa-
raná (IBMP) têm capacidade 
de processar até 5.600 tes-
tes RT-PCR por dia. O Esta-
do também recebeu 427.980 
testes rápidos (One Step 
Test) do Ministério da Saú-
de, que foram distribuídos 
aos municípios.

Fonte: aen.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 002/2020

 OBJETO: Aquisição de Suplemento Alimentar para atender a demanda do Departamento Mu-
nicipal de Saúde da Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Até as 09h00min do dia 22/10/2020.
 VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 6.399,60 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta 
centavos) - LOCAL: Divisão de Licitação - Prefeitura do Município - Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro. 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: www.pmbvista.pr.gov.br – Aba / Licitações Prefeitura, Portal da 
Transparência ou Divisão de Licitações, Rua Joaquim Ladeia, 150 – Centro. 
 INFORMAÇÕES: Divisão de Licitação - (43) 3242-8110 - licitacao@pmbvista.pr.gov.br.  Bela Vista 
do Paraíso, 09 de outubro de 2020. Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL – Portaria nº 001/2020

 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO

 Termo Aditivo de: REAJUSTE DE VALOR/PARCELAS.
 Processo Administrativo nº 075/2018
 Modalidade: Pregão Presencial nº 041/2018.
 Contrato n°. 107/2018
 ID: 1221
 Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de software integrado de Gestão 
Pública, para implantação, conversão de dados, treinamento, manutenção, suporte técnico e fornecimento 
de licença de uso.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: NIVEL SOFTWARE E PROCESSAMENTO EIRELI
 Valor do Mensal: R$ 14.527,23 (quatorze mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três 
centavos)
 Valor do Contratual: R$ 174.326,75 (cento e setenta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais 
e setenta e cinco centavos)
 Prazo do Contrato: 12 (doze) meses.
 Início: 01/10/2020
 Término: 30/09/2021
 Bela Vista do Paraíso, 30 de Setembro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
 Referente à Compra Direta 042/2020, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e alte-
rações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, para Contratação de 
empresa no ramo pertinente para MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR no Município de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 09 de outubro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
PREFEITO MUNICIPAL
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