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Este boletim tem por objetivo apresentar estimativas para um horizonte temporal de curtíssimo prazo 
da evolução de novos casos da Covid-19, além de seus respectivos impactos sobre o uso de leitos hos-
pitalares pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado do Paraná. Dessa forma, busca contribuir no 
monitoramento da evolução da epidemia e da capacidade imediata de atendimento do sistema de saúde 
estadual, com projeções para o Estado como um todo e para suas Macrorregiões de Saúde, conforme 
regionalização da Secretaria de Saúde do Paraná (SESA).

Semanalmente são atualizadas projeções de casos confirmados de coronavírus e da taxa de ocupação 
percentual de leitos exclusivos para a Covid-19, sob gestão e acompanhamento da SESA, para um 
intervalo de 12 dias com uso de técnicas de séries temporais. Além da tendência principal, são projeta-
das margens superiores e inferiores dessa tendência, respectivamente nominadas como pessimista e 
otimista, a partir da definição de desvios padrões e intervalos de confiança. As séries projetadas de ocu-
pação por tipo de leito (UTI e enfermaria) referem-se à soma de internações adulto e pediátrica no SUS. 
Até o momento do lançamento de cada boletim, as projeções são comparadas com dados efetivamente 
observados, atualizados diariamente pela SESA. O dado do dia inicial projetado parte do último dado 
observado até as terças-feiras.



Ainda com volumes elevados, o Estado registrou durante a semana mais de 11 mil novos casos de 
COVID-19. Contudo, houve retração em relação à semana anterior.

Boa Ventura de São Roque permanece como único município do Paraná sem registro de casos de 
COVID-19.

Com índice de 2,5%, o Paraná permaneceu registrando, entre os Estados da Região Sul, letalidade 
abaixo, porém praticamente igual à gaúcha (2,6%) e superior à catarinense (1,3%), mantendo-se 
estabilizada como a 16ª menor entre as UFs do país.

Do total de paranaenses infectados desde o início da pandemia, 68% tiveram recuperação confirmada, 
mantendo o patamar da semana anterior.
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Apesar de ter aumentado a incidência em relação à semana anterior, o Paraná melhorou uma posição 
entre as Unidades da Federação, estando com a segunda menor taxa do país.

01 a 08 de setembro



O avanço de casos observados apresentou nova redução no último período em relação ao anterior, 
chegando a nona semana consecutiva de desaceleração, com o volume total de casos observados 
ficando próximo ao cenário otimista projetado.



Segundo a projeção tendencial, a Macro Norte continuará, no próximo período, com o maior 
crescimento proporcional de casos. Já a Noroeste, Macro com menor número de registros da 
doença, poderá chegar ao patamar de 20 mil casos ou mais, de acordo com os cenários.

Segundo a linha tendencial, para o próximo período estão estimados 23,6 mil novos casos de 
COVID-19 no Paraná.



A Macro Leste mantém-se como a mais pressionada na ocupação de leitos, enquanto nas demais 
a ocupação deve oscilar em torno de 60%.

A ocupação do conjunto de leitos de UTIs permanece estabilizada em níveis elevados, segundo a 
linha tendencial, restando disponíveis cerca de 25% da capacidade instalada.



Excetuando-se a Macro Noroeste, as demais deverão estar com cerca de metade da capacidade de 
leitos disponível sendo utilizada, considerando-se a projeção tendencial.

As Enfermarias, no total do Estado no próximo período, deverão permanecer com disponibilidade 
de pelo menos 40% de sua capacidade instalada, mesmo considerando a projeção pessimista.


