
 

Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR   

Data: 17 de novembro 2020, às 16h01.   

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

Abertura   

Maria GoreE David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretária de Es-

tado da Saúde do Paraná, abriu a reunião destacando a pauta do dia, na sequência, cedeu a 

palavra para apresentação do Informe Epidemiológico.  

1.Informe Epidemiológico Arboviroses/Panorama dos casos de Dengue no Estado do Pa-

raná.  

Emanuelle, integrante da equipe de Vigilância ambiental, apresentou o BoleTm Epidemio-

lógico n. 8/2020 e destacou a alteração realizada no conteúdo sobre Dengue na página da 

SESA, incluindo os informes epidemiológicos, detalhamento de casos noTficados e confir-

mados, além de informações acerca de incidência de casos por município.  

Sobre o panorama das arboviroses no Estado, enfaTzou o número de noTficações, casos 

confirmados, autóctones, incidência, casos severos e óbitos. 

Pontuou que da semana 31 a semana 46 houve um incremento de quase 11% no número 

http://www.dengue.pr.gov.br/sites/dengue/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/InformeDengue_08_2020.pdf
http://www.dengue.pr.gov.br/sites/dengue/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/InformeDengue_08_2020.pdf


de casos confirmados, além de um aumento de 20% dos noTficados.  

Já o comparaTvo deste período com as mesmas semanas epidemiológicas do ano passado 

evidencia a importância da adoção de medidas para controle da dengue no Estado, princi-

palmente quando se contrasta o número de óbitos. 

Apresentou os gráficos. Diagrama de controle casos prováveis e casos confirmados. Ressal-

tou a tendência de transmissão sustentada. Acentuou que são dados preliminares, pois os 



municípios estão alimentando as plataformas com as informações das úlTmas três sema-

nas.  

Com relação a incidência de casos, sublinhou que a SESA uTliza a mesma metodologia do 

Ministério da Saúde. Falou sobre a necessidade de controle da incidência pelas Regionais 

de Saúde nos municípios. 



Apresentou os critérios para confirmação dos casos: laboratorial/ Clinico epidemiológico: 

De acordo com Emanuelle, deve-se priorizar a confirmação dos casos por critério laborato-

rial (ELISA/ RT-PCR) nesta fase de avaliação do período epidemiológico. Afirmou que os gru-

pos de risco e nos casos de óbitos é garanTda a coleta por RT-PCR.  

Demonstrou mapa elaborado pelo Laboclima da Universidade Federal do Paraná acerca do 

risco climáTco (que influenciam na densidade do vetor transmissor da dengue). Segundo os 

dados, a Região norte, noroeste, oeste e litoral do estado apresentam risco medio. 



Citou a Deliberação CIB n. 169/2020, que traz a relação dos 334 municípios do estado do 

Paraná, como pertencentes ao Estrato I, infestados para a presença do Aedes aegyp).  

Falou ainda, dos critérios vetoriais como índice de infestação predial e mencionou a Resolu-

ção n. 12/2017 da Comissão Intergestores TriparTte (CIT) que tornou obrigatório o levan-

tamento entomológico de infestações por Aedes aegyp) pelos municípios e o envio das in-

formações às Secretarias Estaduais de Saúde e destas, para o Ministério da Saúde.  

De acordo com Emanuelle, Nota InformaTva n. 9/2020 do Ministério da Saúde orientou  os 

municípios quanto a realização do levantamento do índice rápido para Aedes aegyp) (LI-

RAa) no período de pandemia da COVID-19, ficando a cargo dos municípios avaliar a situa-

ção local da dengue e da COVID-19, e optar ou não por realizá-lo.  

Mais de 70% dos municípios do Paraná realizaram este levantamento. 

Municípios com LIRAa alto, (indicados em vermelho) e que apresentam situação de risco. 

Municípios em azul, informaram a suspensão do levantamento em razão da COVID-19. Em 

cinza estão as cidades que não se pronunciaram. 

https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/CIBPR-Comissao-Intergestores-Bipartite-do-Parana
http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2017/02/CIT12-2017.pdf
http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2017/02/CIT12-2017.pdf
https://central3.to.gov.br/arquivo/501380/


Quanto ao índice de Tpos de depósitos:  



Segundo a expositora, os depósitos predominantes pertencem ao Grupo B e D2 e represen-

tam quase 70% do informado pelo levantamento. Trata-se de depósitos removíveis (vasos, 

recipientes de coleta de agua de geladeira, ar condicionado) e são passiveis de eliminação 

ou remoção. Solicitou apoio das Regionais de Saúde para eliminação destes depósitos. 

Com relação a Zika e Chikungunya:  



2.Plano Estadual de ConHngência para Epidemias de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikun-

gunya. 

Carmen Moura, Coordenadora de Organização Redes em Cuidados da Saúde da SESA, inici-

ou sua apresentação falando sobre o Plano de Ação para o enfrentamento das arboviroses 

no Estado, já aprovado pela Deliberação n. 160/2020 da CIB. 

Em relação ao Plano Estadual de ConTngência Dengue, Zika vírus e Febre Chikungunya ela-

borado, destacou a objeTvidade do documento e informou que será disponibilizado aos di-

retores das Regionais assim que finalizado.  

Nas palavras de Carmen, o Plano de ConTngência diverge do Plano de Ação, justamente por 

apresentar medidas que devem ser adotadas imediatamente para miTgar a transmissão das 

arboviroses no Estado. Serve ainda de apoio para que os municípios elaborem seus Planos 

de ConTngência.  

Possui 5 eixos a depender do nível de resposta. 

Nível de resposta I: Transmissão sustentada nos municípios (número de casos prováveis em 

ascensão e dentro do canal endêmico do diagrama de controle). 

• Eixo - Vigilância epidemiológica:  

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@98f92d46-25f0-41f6-8dda-c62aa13f7027&emPg=true
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@cdce24a8-59e7-4a38-b7eb-924622233e18&emPg=true


 

• Eixo - Vigilância e Controle vetorial:  

• Eixo - Atenção à Saúde: 



Ressaltou que não é necessário confirmação dos casos para que se inicie o tratamento do 

paciente. Apontou a questão do óbito tardio, por falta de diagnosTco prévio e manejo não 

adequado. Dificuldade de sensibilizar os profissionais quanto ao diagnosTco da dengue, fa-

lou sobre capacitação destes. IncenTvar as visitas domiciliares.  

• Eixo - Gestão: 

Necessidade de se apoiar aos dados epidemiológicos para definir as ações. 

• Eixo - Comunicação e mobilização: 



Nível de resposta II: Epidemia nos municípios (número de casos prováveis acima do limite 

superior do canal endêmico no diagrama de controle). 

• Eixo - Vigilância epidemiológica: 

• Eixo - Vigilância e Controle vetorial: 

• Eixo - Atenção à Saúde:  

• Eixo - Gestão: 



 

• Eixo - Comunicação e mobilização  

Por fim, salientou que as ações serão intensificadas em alguns locais mas que todos muni-

cípios deverão elaborar seus planos de conTngência e abriu para quesTonamentos e con-

tribuições. 

Representante do COSEMS/PR quesTonou sobre prazos para elaboração destes planos, ori-

entações das regionais e diálogo com os municípios. 

Carmen, ressaltou novamente a objeTvidade do documento, falou sobre ajustes no senTdo 

de deixar mais claras algumas ações. Segundo ela, a discussão com as regionais de saúde já 

ocorre, posto que o trabalho já vem sendo feito ao longo de todo o ano para diminuição de 

novos casos. Sublinhou a situação críTca do estado do Paraná e a necessidade de manejo 

correto do atendimento. 

EnfaTzou que não há nada novo nas ações, mas sim uma intensificação destas neste perío-

do epidemiológico. Emanuelle, ressaltou o esforço conjunto para apoiar as Regionais de 

Saúde e consequentemente os municípios na elaboração dos seus planos de conTngência. 

Foi levantada a questão sobre a troca de gestão. Sobre o prazo para elaboração do docu-

mento, a Coordenadora disse que vai depender do município, se em situação mais críTca, 

se já possui Plano de ConTngência, se necessário atualização.   

Destacou ações intersetoriais como reunião com Santa Catarina.  



Dra. Celia, representando o LACEN na reunião, destacou a importância das medidas apre-

sentadas. Citou o Memorando Circular n. 39/2020 e solicitou que não sejam interrompidos 

os envios das amostras para análise enquanto não forem implantadas as Unidades SenTne-

la. Segundo ela, o Laboratório Central do Estado está recebendo por semana 48 amostras 

para pesquisa de arbovírus, um número muito baixo de acordo com Doutora Celia. Finalizou 

destacando que o LACEN possui disponibilidade para análise de mais amostras e pediu o 

apoio das Regionais de Saúde para que os municípios não parem de enviar as amostras en-

quanto não ocorrer implantação integral das unidades SenTnela. 

Um dos parTcipantes quesTonou o Conceito de município em situação de epidemia. 

Segundo Emanuelle, os critério que estão sendo uTlizados atualmente baseiam-se em mu-

nicípio com histórico de 5 ou 10 anos de dengue, gráficos (diagrama de controle). Já para os 

municípios que não possuem serie histórica consistente, pode ser uTlizado avaliação de fer-

ramentas como o canal endêmico e/ou histograma. Citou Planilha automaTzada elaborada 

com o auxílio de uma consultora do Ministério da Saúde. 

3.Informes, se houver. 

http://www.lacen.saude.pr.gov.br/sites/lacen/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/memo_circ_39_dengue.pdf

