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1 - Introdução 

O presente relatório técnico é resultado da parceria firmada entre o Projeto de Extensão              

Observatório do Litoral Paranaense do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná            

(UFPR) e a Prefeitura Municipal de Paranaguá. O Projeto de Extensão OLP (Observatório do              

Litoral Paranaense), tem como princípios norteadores compreender a realidade, difundir a           

geoinformação e capacitar os cidadãos para serviços de georreferenciamento, uso de           

aplicativos livres de SIGs (Sistemas de Informações Geográficas) e elaboração de cartografia e             

diagnósticos territoriais, além de propiciar aos estudantes da UFPR, a possibilidade de            

aprender novas competências na utilização da geoinformação e de colaborar com a sociedade             

na solução de problemas utilizando ferramentas simples de coleta, armazenamento,          

processamento e disponibilização de geodados além de capacitar membros da sociedade civil            

na utilização dessas ferramentas. 

Seguindo esses princípios, e dada a gravidade da pandemia de COVID-19 que assola o              

mundo no ano de 2020, o OLP procurou colaborar com os municípios do Litoral do               

Paraná,colocando sua equipe para atuar no mapeamento dos dados da doença, com o objetivo              

de cooperar com as prefeituras na compreensão da evolução da COVID-19 em seus             

municípios e assim ter mais uma ferramenta para auxiliar o poder público no combate à               

doença.  

É nesse sentido que se estabelece essa parceria entre o OLP e a Prefeitura de               

Paranaguá, que sem gerar nenhum ônus financeiro ao município, procurou auxiliar no            

mapeamento dos dados da COVID-19 possibilitando também, em contrapartida, aos          

estudantes da UFPR, desenvolver aprendizado técnico ao mesmo tempo que podem prestar            

importante auxílio à comunidade externa à UFPR.  

Destaca-se que além dos dados, mapas e análises aqui apresentados, o OLP também             

realizará a difusão da metodologia utilizada, disponibilizando gratuitamente aos interessados          

tutoriais que permitem a continuidade da elaboração dos mapas conforme novos dados vão             

sendo gerados. Todos os tutoriais estão disponíveis no site do OLP           

(http://www.litoral.ufpr.br/portal/observatoriolitoral/).  

 
 
2 - COVID-19:Um breve histórico da pandemia de 2020. 
 

A pandemia da Covid-19 é uma realidade que vem provocando forte impacto na             

saúde da população, nos sistemas de saúde, na economia e nas relações sociais no mundo               

todo, incluindo o Brasil e, particularmente, o estado do Paraná. Cerca de 71 milhões de               

pessoas foram infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, declarada como tal             

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11/03/2020. Dentre os acometidos pela            



Covid-19, cerca de 1.6 milhão de pacientes perderam suas vidas em decorrência da             

enfermidade1 (WORLDOMETERS, 2020).  

Os primeiros casos de contágio pelo coronavírus ocorreram em dezembro de 2019,            

na China, na cidade de Wuhan, não demorando para se espalhar para outros países,              

inicialmente na Ásia (Coréia do Sul e Japão) e, depois, para os Estados Unidos da América,                

países da Europa, como Itália, França e, consequentemente, para outros continentes e países             

do globo terrestre (OBSERVATÓRIO DO LITORAL PARANAENSE; ANGELIN 2020;         

MONTEIRO et al 2020). 

No Brasil, o primeiro caso de contaminação ocorreu em 25/02/2020, pós período de             

carnaval e, desde então, o contágio e acometimento da Covid-19 continuou aumentando, ao             

ponto do país ter ocupado, em agosto de 2020, a 2ª colocação no mundo em números de                 

contaminados (2,8 milhões) e de óbitos (95 mil) (Fonte:         

https://www.brasildefato.com.br/2020/08/05/brasil-e-o-segundo-pais-do-mundo-em-mortes-mas-

apenas-o-63-em-testes-para-covid). Atualmente, o país registra mais de 6,7 milhões de casos           

de contaminação (destes, cerca de 5.9 milhões de pessoas recuperadas) e mais de 179.000              

óbitos, sendo o 2º maior número de óbitos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da                

América, que registra atualmente mais de 299.000 óbitos2  (WORLDOMETERS, 2020). 

Já o estado do Paraná registrou os primeiros casos de contaminação em            

12/03/2020, quando 6 casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Paraná (SESA).             

No final daquele mês de março, o estado já registrava 125 casos confirmados, sendo Curitiba a                

cidade com maior quantidade de casos, com 73 pessoas contaminadas. Naquele momento, o             

estado registrava 2 óbitos (SESA, 2020; OBSERVATÓRIO DO LITORAL PARANAENSE,          

Relatório 1, 2020). No estado, o avanço da pandemia foi forte, ao passo que, em 10/12/2020, o                 

Paraná registra, segundo o boletim SESA, 315.047 casos confirmados (sendo 225.508 pessoas            

recuperadas) e 6.595 óbitos. Por sua vez, a 1ª Região de Saúde – Paranaguá, registra 10.987                

casos confirmados (destes, 8.429 recuperados) e 222 óbitos. Especificamente, o município de            

Paranaguá tem atualmente 6.197 casos confirmados (sendo 4.550 recuperados) e 110 óbitos.            

(Fonte: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_e

pidemiologico_10_12_2020.pdf). 

Diferentes medidas de enfrentamento ao coronavírus foram tomadas pelos         

governos, em âmbito mundial, desde o início da pandemia, como lockdown, incluindo            

fechamento de comércios, limitação de circulação em ambientes públicos, toque de recolher,            

1 Dados de 11/12/2020. Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
 
2 Dados de 11/12/2020. Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
 
 

https://www.brasildefato.com.br/2020/08/05/brasil-e-o-segundo-pais-do-mundo-em-mortes-mas-apenas-o-63-em-testes-para-covid
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/05/brasil-e-o-segundo-pais-do-mundo-em-mortes-mas-apenas-o-63-em-testes-para-covid
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_10_12_2020.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/informe_epidemiologico_10_12_2020.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/


distanciamento social, além de medidas de uso de máscara e higienização. Mais recentemente,             

com o avanço das pesquisas, há uma grande expectativa quanto às vacinas que estão sendo               

pesquisadas e homologadas, tendo diversos países já apresentados seus planos de vacinação.            

O Reino Unido, inclusive, já iniciou, em 08/12/2020, a imunização da população, primeiramente             

de pessoas com mais de 80 anos e de parte de trabalhadores na área da saúde, sendo o                  

primeiro a dar início a campanha de vacinação. (Fonte:         

https://g1.globo.com/bemestar/stories/2020/12/08/reino-unido-inicia-vacinacao-contra-covid-vej

a-como-funciona.ghtml). 

 
 
 
 
3 - Metodologia 
 

 

O trabalho de mapeamento dos casos da covid19 em Paranaguá foi realizado pelo             

Observatório do Litoral Paranaense, em parceria com a Prefeitura Municipal de Paranaguá,            

principalmente ao longo do segundo semestre do ano de 2020, integralmente com software             

livre. Portanto essa metodologia pode ser replicada sem nenhum custo de software, em             

qualquer prefeitura, brasileira ou não brasileira. 

Com base no arquivo shapefile dos bairros, cedido pela Prefeitura, o OLP preparou              

uma planilha para a digitação das informações dos Boletins Epidemiológicos disponibilizados           

no site da Prefeitura3. O shapefile foi editado no aplicativo livre de GIS gvSIG4 (versão 2.3),                

onde conferiu-se a consistência dos 100 polígonos de bairros. Inicialmente o arquivo            

apresentou vários problemas, de modo que a Prefeitura enviou outro arquivo cujo problemas             

haviam sido sanados. Assim sendo, fez-se um primeiro teste de inserção do shapefile no              

aplicativo livre de cartografia Philcarto5 e, uma vez que foi bem sucedido, passou-se à              

organização do trabalho de coleta dos dados a partir da estrutura das duas primeiras colunas               

do shapefile, a saber: i) a coluna com os identificadores dos polígonos (campo OBJECTID); ii) a                

coluna com os nomes dos bairros (campo NmBairro). 

Esses campos foram copiados do arquivo 013003_bairrosPgua2018.dbf, uma das         

várias extensões que acompanham o shapefile, utilizando-se o aplicativo livre LibreOffice Calc            

(versão 5.2), semelhante ao popular excel. Salvou-se o arquivo com outro nome, e definiu-se              

uma estrutura de colunas que contemplasse a digitação de casos por semana, incluindo: casos              

3 Disponível em: <https://www.paranagua.pr.gov.br/boletim-epidemiologico.php> acessado em      
30/11/2020; 
4 Disponível em: <http://www.gvsig.com/pt/produtos/gvsig-desktop>acessado em 30/11/2020; 
 
5 Desenvolvido pelo geógrafo francês Philippe Waniez, disponível em:         
<http://philcarto.free.fr/indexSP.html>; 
 

https://g1.globo.com/bemestar/stories/2020/12/08/reino-unido-inicia-vacinacao-contra-covid-veja-como-funciona.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/stories/2020/12/08/reino-unido-inicia-vacinacao-contra-covid-veja-como-funciona.ghtml
https://www.paranagua.pr.gov.br/boletim-epidemiologico.php
http://www.gvsig.com/pt/produtos/gvsig-desktop
http://philcarto.free.fr/indexSP.html


totais, óbitos, letalidade, novos casos (em relação às semanas anteriores), e taxas de variação              

(crescimento, decrescimento, ou estagnação). No Google Planilhas os quatro bolsistas do           

projeto começaram a digitar simultaneamente os casos da covid19 presentes nos boletins            

municipais, tarefa que deu muito trabalho, principalmente em relação aos dados dos óbitos, já              

que não estavam agrupados por bairros, mas sim individualmente, por idade e sexo do              

falecido, ainda que constasse a informação do bairro. 

Com a digitação finalizada, passou-se à conferência da consistência das informações, e            

posteriormente à análise dos dados, na própria planilha, e à organização para a geração dos               

mapas temáticos no Philcarto. Os mapas finais foram exportados pelo Philcarto e editados no              

aplicativo livre Inkscape.Também utilizou-se o GIMP para algumas edições de imagens. 

Ao longo do trabalho escolhemos realizar a representação dos mapas em duas escalas             

territoriais: a totalidade do município e os principais bairros urbanos. Com isso os dados              

urbanos ficaram mais expressivos, sem que os dados das demais unidades territoriais fossem             

desconsiderados. Em termos cartográficos o principal tipo de mapa utilizado foi o de círculos              

proporcionais, pois permite que as quantidades sejam comparadas entre si, no mesmo mapa, e              

entre os mapas, quando ativado o recurso de “Escolher o máximo”. Além dele também              

utilizamos mapas coropléticos que são assim chamados por representar variações de           

quantidades por meio de variação de cores, geralmente do mais claro ao mais escuro, ou               

vice-versa. 

Os mapas coropléticos são bastante úteis para representar classes de dados, tais como             

taxas de letalidade, onde os valores mais baixos geralmente aparecem com cores mais claras,              

e os mais altos, com cores escuras. A interpretação deve ser intuitiva, pois o leitor tende                

associar os maiores valores onde aparecem as cores mais fortes, ou vice-versa, conforme o              

caso. 

Um terceiro tipo de mapa muito utilizado foi a combinação de mapas de círculos              

proporcionais com mapas coropléticos, nominados no Philcarto por “Mapa de círculos           

proporcionais coloridos”, ou ainda “mapa coroplético com círculos proporcionais sobrepostos”.          

Ambos são bastante úteis quando se pretende representar mais do que uma temática no              

mesmo mapa.  

Outro tipo de mapa que realizamos foi uma animação das 3 séries presentes nos 36               

mapas representados nas Figuras 1a, 1b e 1c. Ela se encontra disponível em um vídeo no                

youtube, no canal do Observatório do Litoral Paranaense6. A primeira animação contém 21             

mapas que revelam a evolução semanal dos casos totais nos bairros. A segunda animação              

ilustra com 10 mapas os novos casos quinzenais no mesmo período. E a terceira animação               

6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JI28m0jyb74>; acessado em 03/12/2020; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JI28m0jyb74


apresenta os óbitos mensais por meio de 5 mapas. É como se fosse um filme que representa                 

um organismo vivo, pulsante, em movimento dinâmico. 

  

 
 
4 - Evolução da COVID-19 em Paranaguá-PR no período entre 13 de maio de 2020 e 30 de 
setembro de 2020.  
 

O primeiro caso confirmado de covid19 em Paranaguá foi registrado no dia 02 de abril               

de 2020. No dia 13 de maio de 2020 o total passou para 20 casos confirmados distribuídos em                  

12 bairros. Alexandra (3 casos), Bockmann (1), Colônia Maria Luiza (1), Costeira (1), Ilha dos               

Valadares (2), Jardim Jacarandá (1), Jardim Ouro Fino (1), Jardim Samambaia (1), Leblon (3),              

Nilson Neves (1), Ponta do Caju (1), Vila dos Comerciários (2) e Vila São Vicente (2). A                 

distribuição dos casos confirmados no dia 13 de maio de 2020 pode ser visualizada na figura 1.  

 

 

 

Figura 1 - Quantidade de casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá e letalidade no dia               

13 de maio de 2020. 

 



Os mapas seguintes inseridos nas figuras 1a, 1b e 1c ilustram respectivamente a             

evolução temporal dos casos totais semanais, dos novos casos quinzenais e os óbitos mensais              

decorrentes da COVID-19 em Paranaguá, no período de 13/05/2020 a 30/09/2020. Ao todo             

foram elaborados no aplicativo livre Philcarto 36 mapas de círculos proporcionais: i) 21 mapas              

dos casos totais semanais; ii) 10 mapas da evolução quinzenal dos novos casos; e iii) 5 mapas                 

dos óbitos totais em cada mês de referência; 

Todos os círculos proporcionais de cada série de mapas são comparáveis entre si, pois              

o tamanho é sempre proporcional à quantidade representada. Por exemplo, o círculo            

proporcional que representa 441 casos ocorridos em 30/09 na Ilha de Valadares possui uma              

área 441 vezes maior que a área de qualquer círculo que representa 1 caso, e assim por                 

diante. Esse recurso é possível quando se habilita no Philcarto a opção “Escolher o máximo”.               

No caso, definiu-se em cada série de mapas a quantidade máxima correspondente, e depois              

clicou-se em “aplicar”. Caso contrário os mapas não são comparáveis entre si. 



 

Figura 1a -  Evolução semanal dos casos totais de COVID-19 em Paranaguá de 

13/05/2020 a 30/09/2020. 



 

Figura 1b -  Evolução quinzenal dos novos casos de COVID-19 em Paranaguá de 

13/05/2020 a 30/09/2020 

 

 

 



 

 

Figura 1c -  Evolução mensal dos óbitos de COVID-19 em Paranaguá de 13/05/2020 a 

30/09/2020 

 

Nessa semana de 13 de maio, aparecem os dois primeiros registros óbitos em             

Paranaguá,  nos bairros Bockmann e na Colônia Maria Luiza (Fig.1). 

Uma semana depois, dia 20 de maio de 2020 o número de casos confirmados dobra               

em Paranaguá, passando para 41 casos distribuídos em 16 bairros (Figura 2). Os bairros com               



maior número de casos confirmados são Nilson Neves e Vila dos Comerciários com 8 casos               

em cada. Nessa data não são registrados novos óbitos. 

 

 

 

Figura 2- Casos confirmados de COVID 19 em Paranaguá na semana de 20 de maio               

de 2020. 

 

No dia 27 de maio de 2020 há um acréscimo de 4 casos confirmados em relação ao dia                  

20 de maio, passando para 17 bairros com registros de casos (Fig. 3), e mais um óbito é                  

registrado, agora de um morador do bairro Jardim Alvorada, totalizando 3 óbitos pela doença              

na cidade (Fig. 4). 

 

 



Figura 3 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá no dia 27 de maio de 2020. 

 



 

Figura 4 - Óbitos por COVID-19 registrados em Paranaguá até o dia 27 de maio de 2020. 

 

Em 03 de junho de 2020, os casos confirmados em Paranaguá chegam a 64, atingindo               

21 bairros (Fig. 5), sendo o bairro Nilson Neves o mais atingido com 10 casos registrados. Não                 

são registrados novos óbitos nessa semana. 

 



 

Figura 5 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá no dia 03 de junho de 2020. 

 

Na semana de 10 de junho de 2020 o número de casos confirmados no município               

passou para 83 casos, atingindo 29 bairros (Fig. 6) Centro histórico (1 caso), Colônia Pereira (1                

caso), Estradinha (6 casos), Jardim Guaraituba(1 caso), Jardim Iguaçú (1 caso), Parque São             

João (1 caso), Porto Seguro (2 casos), Vila Cruzeiro (1 caso), são os bairros que passam a ter                  

registros de casos confirmados nessa semana. A soma de óbitos pela doença no município              

chega a 4 pessoas em 10 de junho. 

 



 

Figura 6 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá na semana de 10 de junho de                

2020. 

 

Em 17 de junho são registrados 128 casos confirmados da doença, atingindo 35 bairros              

do município. Leblon (12 casos), Nilson neves (11 casos) e Vila dos comerciários (10 casos),               

são os bairros mais atingidos até o momento. (Fig. 7). 

 



 

 

Figura 7 - Casos registrados de COVID-19 em 17 de junho de 2020 no município de                

Paranaguá. 

 

Na semana de 24 de junho de 2020 o número de casos confirmados passou para 202                

casos confirmados, atingindo 46 dos 100 bairros do município (figura 8). O número total de               

óbitos até 24 de junho é de 5 pessoas. São moradores dos bairros Bockmann, Colônia Pereira,                

Jardim Alvorada, João Gualberto e Nilson Neves (Figura 9). 

 



 

Figura 8 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá no dia 24 de junho de 2020. 

 

 



 

Figura 9 - Óbitos registrados por COVID-19 nos bairros de Paranaguá até 24 de junho de                

2020. 

 

 

Na semana de 1º de julho de 2020 o número de casos confirmados de COVID-19 em                

Paranaguá chegou à 361 casos, atingindo mais da metade dos bairros da cidade (52 bairros)               

(Figura 10). Não houveram novos óbitos em Paranaguá na semana de 1º de julho. 

 

 



 

 

Figura 10 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá até 1º de julho de 2020 

 

Em 08 de julho de 2020 a quantidade de casos confirmados de COVID-19 no município               

chegou à 725. Praticamente dobrando a quantidade de casos em uma semana. O bairo mais               

atingido até então é a Ilha dos Valadares com 64 casos (Fig. 11). Os óbito confirmados pela                 

doença chegaram a 12 casos distribuídos em 12 bairros do município (fig 12). 

 



 

Figura 11 -  Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá até 08 de julho de 2020. 



 

 

 

Figura 12 - Óbitos causados pela COVID-19 em Paranaguá até 08 de julho de 2020. 

 

 

Em 15 de julho de 2020 os casos confirmados já somam 1.128 casos atingindo 65 dos                

101 bairros do município (Fig. 13). O bairro mais atingido continua sendo a Ilha dos Valadares                

com 100 casos confirmados até essa data. Os óbitos confirmados chegaram a 21 (Fig 14). 

 



 

 

Figura 13- Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá até 15 de julho de 2020 



 

Figura 14 -  Óbitos registrados em Paranaguá até 15 de julho de 2020. 

 

Na semana de 22 de julho de 2020 os casos confirmados de COVID-19 passaram para               

1693 casos, atingindo moradores de 66 bairros do município. A Ilha dos Valadares ainda é o                

bairro com maior número de infectados confirmados, 174. (Figura 15). A quantidade de óbitos              

passou para 31. (Figura 16). 



 

Figura 15- Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá até 22 de julho de 2020 

 



 

 

 

 

 

Figura 16 - Óbitos por COVID-19 em Paranaguá até 22 de julho de 2020. 

 

Em 29 de julho de 2020, já são 2018 os casos confirmados de COVID-19 em               

Paranaguá, atingindo 66 bairros do município. É interessante destacar que os número de             

bairros atingidos praticamente se mantém estável enquanto o número de casos aumenta            

exponencialmente durante e mês de julho, evidenciando o caráter de transmissão local da             

doença. Os bairros com maior número de casos confirmados são: Ilha dos Valadares (217              

casos), Parque São João (119 casos), e Vila dos comerciários (109 casos)(Figura 17). Em              

relação aos óbitos causados pela doença, em 29 de julho já são 42 pessoas vitimadas pela                

doença, residentes de 30 diferentes bairros(Figura 18). 

 



 

 

 

Figura 17 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá até 29 de julho de 2020. 

 



 

 

Figura 18 - Óbitos por COVID-19 em Paranaguá até 29 de julho de 2020. 

 

Em 05 de agosto de 2020 a somatória de casos confirmados de COVID-19 em              

Paranaguá chegou à marca de 2457 casos, com 67 dos 100 bairros do município apresentando               

casos confirmados. A Ilha dos Valadares continua sendo o bairro mais atingido, com 259 casos               

confirmados (Figura 19). Até esta data, os óbitos de moradores de Paranaguá atingidos pela              

doença somavam 48 pessoas (Figura 20). 



 

Figura 19 - Casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá até 05 de agosto de 2020. 

 



 

Figura 20 - Óbitos por COVID-19 em Paranaguá até 05 de agosto de 2020. 

 

Em 12 de agosto de 2020 o total de casos confirmados de COVID-19 em Paranaguá               

chegou a 2683. A Ilha dos Valadares continuava sendo o bairro mais afetado com 300 pessoas                

testando positivo para a doença. Esse número de infectados é mais do que o dobro do                

segundo bairro com o maior número de infectados, Parque São João, que apresentou 148              

casos da doença (Figura 21).O Número de óbitos nesta data chegou a 49, atingindo 35 bairros                

do município (Figura 22). O bairro com o maior número de óbitos foi o Parque São João com 4                   

registros, segundo bairro em número de casos. 



 

Figura 21 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 12 de                

agosto de 2020. 

 



 

 

Figura 22 - Óbitos por Covid-19 registrados nos bairros de Paranaguá em 12 de agosto de                

2020. 

 

Na semana de 19 de agosto de 2020, o número de casos confirmados de COVID-19 em                

Paranaguá chegou a 2886 registros. 66 dos 100 bairros já apresentavam casos nessa data. As               

maiores concentrações de casos de COVID-19 ocorreram nos bairros Ilha dos Valadares (316             

casos), Parque São João (155 casos) e Jardim Iguaçú (115 casos) (Figura 23). Em 19 de                

agosto de 2020, o número de óbitos por COVID-19 no município de Paranaguá chegou a 55,                

distribuídos em 36 bairros do município (Figura 24).  



 

 

Figura 23 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 19 de                

agosto de 2020. 



 

Figura 24 - Óbitos por Covid-19 registrados nos bairros de Paranaguá em 19 de agosto de                

2020. 

 

Até a data de 26 de agosto de 2020 o município de Paranaguá registrou um total de                 

3076 casos, distribuídos por 70 dos 100 bairros do município. Até esta data a Ilha dos                

Valadares continua sendo o bairro com maior número de casos (347)(Figura 25). Os óbitos              

pela doença em 26 de agosto somaram 61 registros (Figura 26). 



 

 

 

Figura 25 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 26 de                

agosto de 2020. 

 



 

Figura 26 - Óbitos por Covid-19 registrados nos bairros de Paranaguá em 26 de agosto de                

2020. 

 

No dia 02 de setembro de 2020, o número de casos confirmados de COVID-19 em               

Paranaguá, chegou a 3274 casos, com 70 dos 100 bairros do município apresentando registros              

(Figura 27). A Ilha dos Valadares continua sendo o bairro com maior incidência de casos (369                

casos). O número total de óbitos pela doença chegou a 63, com registros em 39 bairros do                 

município (Figura 28). 



 

 

Figura 27 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 02 de                

setembro de 2020. 

 



 

 

Figura 28 - Óbitos por Covid-19 registrados nos bairros de Paranaguá em 02 de setembro de                

2020. 

 

Em 09 de setembro de 2020 os casos registrados de COVID-19 chegaram a 3379 em               

Paranaguá. A Ilha dos Valadares continua sendo o bairro mais atingido com 380 casos, e mais                

oito bairros do município apresentam mais de 100 casos da doença (Figura 29). 

 



 

 

Figura 29 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 09 de                

setembro de 2020. 

 

Em 16 de setembro o número de casos confirmados no município chegou a 3609              

registros, com a distribuição por bairros seguindo proporcionalmente o mesmo padrão de            



distribuição das primeiras semanas de setembro (Figura 30).        

 

 

 

Figura 30 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 16 de                

setembro de 2020. 

 

 

No mapa do dia 23 de setembro de 2020 são representados 3920 casos confirmados de               

COVID-19 no município de Paranaguá. Nesta data temos 71 dos 100 bairros com registro de               

casos. 12 bairros apresentam mais de 100 casos confirmados da doença, com destaque para              

Ilha dos Valadares com 423 registros e Vila São Vicente com 220 (Figura 31) 



 

Figura 31 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 23 de                

setembro de 2020. 

 

No último dia de registro dessa análise, dia 30 de setembro de 2020 o município               

ultrapassou a marca de 4000 casos confirmados da COVID-19, chegando a 4085 registros             

confirmados. A doença atingiu até este momento 71 dos 100 bairros do município, com a Ilha                

dos Valadares apresentando o maior número de casos, 441, mais de 10% do total de casos                

registrados no município. Além da Ilha mais dois bairros registram mais de 200 casos nessa               

data, são eles a Vila São Vicente e o Parque São João, com 233 e 210 casos respectivamente                  

(Figura 32). Até o dia 30 de setembro de 2020, 76 pessoas perderam a vida vítimas da                 

COVID-19 em Paranaguá. 41 bairros registraram óbitos pela doença. 



 

Figura 32 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos bairros de Paranaguá em 30 de                 

setembro de 2020. 

 

 

5 - Letalidade da doença 

 

 A taxa de letalidade média da doença para o período analisado (entre 13 de maio e 30                 

de setembro) ficou em 2%, com grande variação entre os bairros do município. A taxa de                

letalidade variou entre os bairros entre 0% e 33%. Os dois bairros com números de casos                

confirmados acima de 100 que tiveram a maior taxa de letalidade foram Alexandra com 3,1% e                

Serraria do Rocha com 3,8% de letalidade. Ilha dos Valadares que registrou o maior número de                

casos confirmados no período, 441, teve letalidade de 0,5% com 2 óbitos registrados. Segundo              

dados do ministério da saúde (disponível em https://covid.saude.gov.br/), a taxa de letalidade            

pela COVID-19 no Brasil em 11 de dezembro de 2020 está em 2,7%. Paranaguá registrou, no                

período analisado, letalidade 0,7% menor do que a média nacional (Figura 33). 



 

 

 

Figura 33 - Letalidade por COVID-19 para os bairros do município de Paranaguá até 30 de                

setembro de 2020. 
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