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As doenças agudas de transmissão respiratória, grupo em 
que a Covid-19 se enquadra, estão entre as principais queixas 
atendidas no sistema de saúde curitibano e são alvo de 
monitoramento constante.

Os indicadores monitorados, que permitem um 
acompanhamento do cenário da evolução da Covid-19 na 
cidade, compõem o Painel COVID-19 Curitiba, disponível em 
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid .
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Forma de cálculo

Periodicidade 
de divulgação

(Número de casos novos na última semana / População) x 100.000 habitantes

Semanal no endereço https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid

COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA SEMANAL

Forma de cálculo

Periodicidade 
de divulgação

(Número de novos internamentos na última semana / População)  x 100.000 habitantes

Semanal no endereço https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid

Forma de cálculo

Periodicidade 
de divulgação

(Número de novos óbitos na última semana / População) x 100.000 habitantes

Semanal no endereço https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid

COEFICIENTE DE INTERNAMENTOS

COEFICIENTE DE MORTALIDADE SEMANAL
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Forma de cálculo

Periodicidade 
de divulgação Semanal no endereço https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid

NÚMERO DE REPRODUÇÃO EFETIVO (RT)

Forma de cálculo

Periodicidade 
de divulgação

Número de testes informados pelos serviços de saúde públicos e privados

Semanal no endereço https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid

Forma de cálculo

Periodicidade 
de divulgação

Percentual de testes positivos na última semana em relação ao total de testes para detecção 
de Covid-19 informados pelos serviços de saúde públicos e privados. 

Semanal no endereço https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/painelcovid

* Os dados são publicados semanalmente, às quartas-feiras, considerando o período da semana epidemiológica anterior.

NÚMERO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19

POSITIVIDADE DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19

Em Curitiba utilizamos a série temporal na última semana da epidemia de COVID-19 para estimar 
diariamente os valores de Rt, utilizando a metodologia de Wallinga e Teunis (2004) e 
implementada no pacote EpiEstim do software R (Cori 2020). Para a medida de intervalo serial, 
utilizamos uma distribuição log-normal truncada com média 4.8 (IC 95%, 3.8 - 6.1) e desvio padrão 
2.3 (IC 95%, 1.6 - 3.5) em conformidade com o estudo Nishiura et al. (2020).
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PROTOCOLO DE CURITIBA COM MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
PARA DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA

RECOMENDAÇÕES PARA A POPULAÇÃO EM GERAL E ESTABELECIMENTOS:

1. Usar máscara facial para ingresso e permanência em todos os espaços fechados 
e serviços de saúde de Curitiba.

2. Usar máscara facial para indivíduos que apresentem sintomas da COVID-19 e 
Influenza em ambientes fechados e abertos.

3. Manter o calendário de vacinação atualizado, ou seja, com todas as doses em dia.

4. Manter a etiqueta respiratória cobrindo boca e nariz com a dobra do cotovelo 
ou lenço de papel ao tossir e espirrar.

5. Higienizar as mãos com álcool 70% gel ou água e sabonete líquido sempre que 
tocar o nariz, boca e os olhos, ao tocar em superfícies e objetos possivelmente 
contaminados.

6. Não compartilhar objetos pessoais (talheres, toalhas, pratos, copos e 
garrafinhas). 

7. Disponibilizar álcool gel 70% em diferentes pontos dos estabelecimentos, 
principalmente na entrada para utilização por clientes e funcionários.

8. Manter os ambientes sempre arejados e ventilados preferencialmente de 
maneira natural. Em caso de utilização de equipamentos de ar-condicionado, 
deve-se manter os componentes limpos e com a manutenção preventiva 
atualizada.

9. Manter a limpeza dos ambientes internos e externos principalmente nas 
superfícies amplamente tocadas, com produtos devidamente regularizados 
juntos à Anvisa, como água sanitária.

10. Pessoas que estejam com sintomas respiratórios ou sejam contatos de casos 
confirmados de Covid-19 e/ou Influenza devem se manter em isolamento.

11. Pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19 e Influenza devem cumprir 
o período de isolamento.

12. Evitar aglomeração de pessoas. Caso seja imprescindível manter-se neste 
tipo de ambiente, recomenda-se a utilização de máscara facial. 

13. Os bebedouros do tipo jato inclinado devem ser adaptados para que somente 
seja possível o consumo de água com uso de copos ou outros utensílios de uso 
individual.

RECOMENDAÇÕES PARA CRIANÇAS:

14. Higienizar com frequência os brinquedos das crianças e não compartilhar 
objetos pessoais (talheres, toalhas, pratos, copos e garrafinhas).

15. Crianças que apresentarem sintomas respiratórios não devem ir à escola até a 
melhora dos sintomas.

16. Caso a criança apresente o início dos sintomas na escola, deve ser levada a 
uma sala reservada para aguardar a chegada dos pais ou responsável para 
buscá-la.
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6. Não compartilhar objetos pessoais (talheres, toalhas, pratos, copos e 
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7. Disponibilizar álcool gel 70% em diferentes pontos dos estabelecimentos, 
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8. Manter os ambientes sempre arejados e ventilados preferencialmente de 
maneira natural. Em caso de utilização de equipamentos de ar-condicionado, 
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juntos à Anvisa, como água sanitária.
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buscá-la.



RECOMENDAÇÕES PARA A POPULAÇÃO EM GERAL E ESTABELECIMENTOS:

1. Usar máscara facial para ingresso e permanência em todos os espaços fechados 
e serviços de saúde de Curitiba.

2. Usar máscara facial para indivíduos que apresentem sintomas da COVID-19 e 
Influenza em ambientes fechados e abertos.

3. Manter o calendário de vacinação atualizado, ou seja, com todas as doses em dia.

4. Manter a etiqueta respiratória cobrindo boca e nariz com a dobra do cotovelo 
ou lenço de papel ao tossir e espirrar.

5. Higienizar as mãos com álcool 70% gel ou água e sabonete líquido sempre que 
tocar o nariz, boca e os olhos, ao tocar em superfícies e objetos possivelmente 
contaminados.

Indicadores de Avaliação Maio | 2022

6. Não compartilhar objetos pessoais (talheres, toalhas, pratos, copos e 
garrafinhas). 

7. Disponibilizar álcool gel 70% em diferentes pontos dos estabelecimentos, 
principalmente na entrada para utilização por clientes e funcionários.

8. Manter os ambientes sempre arejados e ventilados preferencialmente de 
maneira natural. Em caso de utilização de equipamentos de ar-condicionado, 
deve-se manter os componentes limpos e com a manutenção preventiva 
atualizada.

9. Manter a limpeza dos ambientes internos e externos principalmente nas 
superfícies amplamente tocadas, com produtos devidamente regularizados 
juntos à Anvisa, como água sanitária.

10. Pessoas que estejam com sintomas respiratórios ou sejam contatos de casos 
confirmados de Covid-19 e/ou Influenza devem se manter em isolamento.

11. Pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19 e Influenza devem cumprir 
o período de isolamento.

12. Evitar aglomeração de pessoas. Caso seja imprescindível manter-se neste 
tipo de ambiente, recomenda-se a utilização de máscara facial. 

13. Os bebedouros do tipo jato inclinado devem ser adaptados para que somente 
seja possível o consumo de água com uso de copos ou outros utensílios de uso 
individual.

RECOMENDAÇÕES PARA CRIANÇAS:

14. Higienizar com frequência os brinquedos das crianças e não compartilhar 
objetos pessoais (talheres, toalhas, pratos, copos e garrafinhas).

15. Crianças que apresentarem sintomas respiratórios não devem ir à escola até a 
melhora dos sintomas.

16. Caso a criança apresente o início dos sintomas na escola, deve ser levada a 
uma sala reservada para aguardar a chegada dos pais ou responsável para 
buscá-la.


