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

Data: 17 de dezembro 2020, às 16h.   

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

Pauta 

1. Apresentação do BoleDm Epidemiológico  

Dra. Acacia Nasr, iniciou a apresentação informando o número de casos e óbitos, bem como o 

quanKtaKvo de municípios com noKficação da doença e mortes confirmadas pela COVID-19. 

Segundo ela, ainda não temos uma vacina disponível no país, sendo assim, medidas de contro-

le devem ser manKdas, dentre elas, o distanciamento social adequado para quebrar a cadeia 

de transmissão do vírus. 

Apontou um elevado índice de incidência, o que nas palavras da Doutora, se jusKfica pelo alto 

cômputo de testes e noKficações realizadas. 

Falou sobre o coeficiente de mortalidade, disse ainda que esse dado depende de rastreamento, 

mas que considera relaKvamente baixo em razão, novamente, da grande quanKa de testes. 

A médica fez um alerta sobre a média móvel de casos dos úlKmos sete dias, são cerca de 3.081 

novos casos por dia, o que reflete um pico no número de casos no Estado. Se disse preocupada 

com esses números, principalmente em razão das festas e comemorações de fim de ano. 

Logo após, demostrou a incidência de casos e mortes entre homens e mulheres, além da evo-

lução dos casos confirmados da doença (internados, recuperados e óbitos). 

Ressaltou que houve uma diminuição na circulação de outros vírus respiratórios. 

Taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI, ainda elevada. 

Apresentou um resumo por Região e Macrorregião de Saúde. 

Segundo Dra. Acacia, temos uma elevada taxa de posiKvidade, em torno de 40%, quando o 



ideal seria abaixo de 10%. Para a médica, isso implica uma quanKdade maior de pessoas de-

senvolvendo casos mais graves da doença. 

Destacou que a parKr da semana epidemiológica n. 42 o Paraná apresentou uma aceleração do 

quanKtaKvo de casos.  

Relatou aumento de casos da doença entre crianças e adolescentes com faixa etária de 10 a 19 

anos. Ainda assim, aponta provável subnoKficação pois crianças testam menos. 

Se mostrou preocupada com os surtos aKvos em todas as Macrorregiões do Estado. 



Pediu que os diretores reiterem a necessidade de noKficação de casos por meio do NoKfica 

COVID-19. 

Por fim, adverKu que a pandemia esta evoluindo e reafirmou a necessidade de cautela por par-

te da população.  

Informou que as reuniões do COE serão retomadas em janeiro de 2021 (não foi especificada 

data) e desejou óKmo fim de ano a todos. 

Obs.: Até a finalização deste, o BoleKm Epidemiológico de 17.12 não foi publicado.  








