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Novos casos são de cinco mulheres e quatro homens com idades entre 28 e 49 anos. Registros são
de Curitiba, Pato Branco, Maringá, e Rio Negro. Do total de confirmados cinco estão em UTI.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais nove casos de coronavírus no Paraná nesta
quinta-feira (26). O Estado soma 106 confirmações da doença. Os novos casos são de cinco
mulheres e quatro homens com idades entre 28 e 49 anos. Os registros são de Curitiba (6), Pato
Branco (1), Maringá (1) e Rio Negro (1). O Paraná tem atualmente 106 pacientes confirmados,
sendo que quatro não residem no Estado; 613 descartados e 3.487 casos em investigação. Dentre
os confirmados, oito estão em isolamento hospitalar, sendo cinco em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI). Os municípios com casos confirmados até agora são: Campo Largo (1), Colombo (2),
Curitiba (66), Pinhais (3), Rio Negro (1), Ponta Grossa (3), Pato Branco (2), Foz do Iguaçu (5),
Cascavel (2), Campo Mourão (1), Cianorte (6), Paranavaí (1), Maringá (3), Faxinal (1), Londrina (3),
Guaíra (1), Telêmaco Borba (1). Além disso, o Paraná registrou casos de São Paulo (3) e Brasília
(1) onde os pacientes foram diagnosticados e procuraram tratamento no Estado, mesmo morando
em outro local. DADOS &ndash; Todas as notificações pelos serviços de saúde de síndromes
respiratórias constam no boletim como casos em investigação. A medida cumpre a Portaria nº
454/2020, do Ministério da Saúde, que estabelece novos critérios e procedimentos para registros.
Diariamente, os serviços de saúde dos 399 municípios do Paraná notificam os atendimentos de
síndromes respiratórias via sistema. Isso explica o aumento diário significativo nos números em
investigação. Porém, nem toda notificação ou caso em investigação significam sejam considerados
como suspeitos. A Portaria do Ministério da Saúde exige a notificação imediata. Após isto, o serviço
de saúde municipal, através da análise clínica, define se o paciente é um suspeito em potencial e
verifica a necessidade, ou não, da coleta de amostra para a realização de testes.
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