
 

PA n. 0046.20.065143-1 

Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR, para enfrentamento do coronavírus 

Data: 15 de outubro de 2020, às 16h16. 

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

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR 

Drª. Acácia Nasr, iniciou a apresentação com um panorama dos casos e óbitos confirmados. 

O Paraná soma hoje 194.565 casos da doença e 4.832 óbitos. Dos 399 Municípios parana-

enses, 398 possuem casos confirmados e 311 já relataram óbitos pela COVID-19. A médica 

destacou uma diminuição do isolamento social, acarretando num aumento da transmissão 

pessoa/pessoa.  



Falou também sobre o Coeficiente de incidência no Paraná 1.695 a cada 100.000 habitan-

tes. Coeficiente de mortalidade. Taxa de letalidade (risco de morrer por COVID-19) 2,5% no 

Estado. Apontou a melhora nos indicadores verificado nas úlamas semanas e a redução no 

número de novos casos e óbitos se comparado a semana anterior.  

Apontou a Média móvel de casos e óbitos. Casos por faixa etária, número de recuperados e 

internações. Dados dos exames realizados. Queda no número de ocupação de leitos exclu-

sivos para COVID-19. Segundo a doutora, as crianças estão sendo menos acomeadas pela 

doença, muito disso em razão do isolamento. Contudo, evidenciou a necessidade de noafi-

cação da Síndrome Inflamatória Mulassistêmica associada à COVID-19 e a imprescindibili-

dade de proceder a testagem. Apresentou ainda, um resumo por Macrorregião.  



Sublinhou a importância da idenaficação dos assintomáacos e noaficação destes casos. E 

por fim, forneceu um panorama geral das Regiões de Saúde.  

Para mais detalhes acesse o Informe Epidemiológico.  

2) Projeções do InsMtuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 

Daniel Nojima, Diretor de Estagsaca do Insatuto, realçou o novo formato das projeções, 

agora com intervalo de 14 dias, a fim de melhor visualizar o cenário esamado pelas previ-

sões. Apontou que a taxa acumulada de casos vem caindo nas úlamas semanas, ficando 

abaixo da linha tendencial e próxima da linha oamista. Segundo o Diretor, no final da pró-

xima semana o Estado irá somar 200.000 casos da doença. 

Para Daniel, a Macro Noroeste juntamente com a Macro Oeste apresentam volume de ca-

sos ainda expressivos. Enfaazou a necessidade de permanecer alerta com a quanadade de 

casos da doença. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_15_10_2020%20.pdf


Projeções de casos confirmados para Macro Leste e Macro Noroeste: 

Projeções de casos confirmados para Macro Norte e Macro Oeste: 



Dados diários projetados:  

Daniel destacou alguns critérios para fórmula do indicador de incidência semanal projeta-

do.  



Indicador de Incidência Semanal projetado para as Macrorregiões: 

Daniel alertou que, muito embora os números estejam menos alarmantes ainda há uma 

tendência de aumento no número de casos. Por fim, ressaltou que não se pode pautar-se 

somente pelos dados da úlama semana. 

Já com relação às projeções de ocupações de leitos, o Diretor destacou um declínio, princi-

palmente para UTI. 



Taxa de ocupação de leitos (UTI e enfermaria) Macro Noroeste: 

Taxa de ocupação de leitos (UTI e enfermaria) Macro Norte: 



Taxa de ocupação de leitos (UTI e enfermaria) Macro Oeste:  

Maria Gorem David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Es-

tado da Saúde do Paraná - SESA/PR, apontou que, segundo as projeções ainda é imprescin-

dível precaução.  

Arlene Bernini Fernandes da 10ª RS, demonstrou preocupação com a abertura da Ponte da 

Amizade e os possíveis impactos nos equipamentos de saúde do Município de Foz do Igua-

çu e região. Maria Gorem David Lopes, sublinhou que a 9ª RS esta tomando todas as provi-

dências, adotando inclusive, Plano de Conangência específico para a região.  

Questão apontada pelo chat, indagou sobre os parques aquáacos, Maria Gorem David Lo-

pes informou que orientações sobre o tema serão elaboradas pela SESA e divulgadas opor-

tunamente.  

A Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 

enfaazou que a palavra de ordem é precaução, destacou o número de óbitos (58), solicitou 

cautela e finalizou ressaltando a importância das medidas de controle. 



3) Análise de solicitação do Conselho Estadual de Saúde do Paraná 

Maria Gorem David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Es-

tado da Saúde do Paraná - SESA/PR, trouxe ao conhecimento dos paracipantes solicitação 

do Conselho Estadual de Saúde do paraná, realizado por meio da Mesa Diretora, sobre a 

previsão de retomada das reuniões presenciais.  

Segundo a Diretora, o COE já havia manifestado anteriormente orientação no senado de 

manter a suspensão dos eventos presenciais.  

Maria Gorem David Lopes, reiterou que neste momento ainda não é possível recomendar 

o retorno das reuniões presenciais, em razão das lotações no plenário, que nas palavras 

dela não se mostra adequado. Solicitou manifestação em contrário o que não ocorreu. In-

formou que irá formalizar a resposta ao Conselho. 

4) Informes Gerais 

Maria Gorem David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Es-

tado da Saúde do Paraná - SESA/PR, passou a palavra à Doutora Acácia que teceu algumas 

considerações em resposta ao Oocio n. 628/2020 encaminhado pelo Ministério Público do 

Trabalho solicitando posicionamento sobre a Nota Orientaava n. 48. 

De acordo com a médica, o Paraná possui um sistema próprio de noaficação que contem-

pla informações que o sistema do Ministério da saúde não possui. Desta forma, optou-se 

por ualizar o sistema do próprio Estado, desenvolvido pelo núcleo de informáaca da SESA.  

Amo final  

Passou a palavra para Edimilson, servidor da SESA-PR que falou brevemente sobre o PRO-

ADI SUS.  

Obs: Gráficos da SESA-PR e IPARDES.


