
PA n. 0046.20.065143-1 
Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do

coronavírus

Data: 6 de agosto de 2020, 16h00.

Na reunião de hoje foram abordados os seguintes temas, em resumo:

1) Informe epidemiológico

Maria Goretti David Lopes inicia a reunião informando 1924 novos casos e 60 óbitos nesta

data. O Paraná acumula 86.303 diagnósticos positivos e 2,2 mil mortes em decorrência da

doença. 1.104 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados e 844

estão em leitos SUS (400 em UTI e 444 em leitos clínicos/enfermaria) e 260 em leitos da

rede particular (102 em UTI e 158 em leitos clínicos/enfermaria). Outros 1.061 pacientes

internados, 479 em leitos UTI e 582 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.

Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos. 

O boletim epidemiológico completo pode ser acessado clicando aqui   

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_06_08_2020.pdf


2) Projeções estatísticas de casos confirmados e uso de leitos, efetuadas pelo IPARDES,

semanalmente. Daniel Noshima, diretor de estatísticas do IPARDES, apresenta os dados e

acredita que a média de casos a partir dos próximos dias será de aprox. 2500/dia. 







Obs: não houve tempo hábil para capturar a projeção de ocupação de leitos da região Macronoroeste.

3) Análise da semana epidemiológica 31 (semana passada), pelo dr. João Bosco Sotorzzi. 



Que as últimas 10 semanas foram as mais significativas no Paraná (da 21a. até 31a. semana

epidemiológica).  Que  os  números  à  esquerda,  são  valores  de  aceleração  das  taxas  de

infecção.  Entende  que  no  momento  a  epidemia  estaria  em “velocidade  máxima”,  com

tendência de desaceleração. Em vermelho, os casos. Em roxo, os óbitos. 



A linha vermelha demonstra a prevalência do Estado do Paraná. 







Sobre os dados trazidos pelo dr.  João, que, de certa forma, são otimistas, a dra. Elaine

Dremer ressalta sobre a importância da continuidade dos cuidados e reforço das medidas

sanitárias por parte da população. Acredita que a SESA/PR deve investir na disseminação

de  informações  sobre  a  situação  epidemiológica,  e  chamar  atenção  da  população  em

relação aos riscos de um relaxamento das ações preventivas. 

Dra Acácia Nasr diz que o comportamento da população vai determinar como a doença vai

se  comportar  nas  próximas  semanas.  Importante  que  se  mantenha  as  medidas  de

distanciamento social, uso contínuo de máscaras e álcool em gel. 



3) Informes

3.1. Georgia  Regina,  do  COSEMS-PR,  sugere  como pauta  para  a  reunião  do  COE/PR  o

retorno das atividades escolares. Goretti informa da existência do “Comitê Volta às Aulas”,

criado  para  acompanhar  as  tratativas  no  âmbito  do  Estado  sobre  o  tema,  com

representantes  das  escolas  públicas  e privadas.  Que,  no entanto,  se necessário,  o  COE

poderá trazer o tema à discussão.

3.2. Dra Elaine Dremer informa que a SESA está realizando trabalho eficaz em relação à

detecção precoce de situações que podem se transformar em surtos de COVID-19. São

ações preventivas em frigoríficos, UPAs, ILPIs, hospitais e outros. Que são feitas análises

diárias dos casos registrados no NOTIFICA-COVID e noticiados pela imprensa, para detecção

de possíveis surtos.

3.4. Goretti informa sobre o óbito de 8 idosos em ILPI situada em Campo Mourão. Que a

SESA está adotando as  providências  necessárias  e orientando a diretoria  da  respectiva

regional, em especial, na realização de testes o quanto antes, visando ao rastreamento de

casos. 


