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Reunião COE/COVID-19/ SESA-PR

Data: 1.06.2021 (terça-feira). Horário: 16 às 17:30 horas

Abertura

Iniciada a reunião a doutora Acácia Nasr, que presidiu o ato, apresentou o informe

epidemiológico.

1) Informe Epidemiológico COVID-19 (25 de maio de 2021)

Foi apresentando o conjunto de indicadores epidemiológicos da data em referência

(boletim aqui disponível na íntegra). Novamente, embora haja sido registrado uma queda nos

dados (subnotificação) os leitos Covid-19 estão sofrendo uma grande pressão. Dez Regionais

de Saúde apresentam indicativo de  necessidade de  restrição máxima e as  outras  12 de

distanciamento ampliado 2.

Ainda, da análise dos leitos (indicador mais confiável no momento), denota-se uma

inversão na curva de altas nos leitos de UTI exclusivos Covid. Ou seja, os óbitos por alta

médica  passaram a  apresentar  41,94% de  ocorrências,  enquanto  que  as  altas  por  óbito

apresentam, agora, 58,06% das hipóteses.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_01_06_2021_1.pdf




2) Definição e monitoramento de contatos.

Após, deu-se início à apresentação acerca da “Implementação e Gerenciamento

de Rastreamento de Contatos para a Doença Causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19)”,

conforme print das telas na sequência:

Estudo da FIOCRUZ sobre a taxa de transmissibilidade em relação à cepa anterior.



As maiores taxas de transmissão, conforme explicitado, concentram-se entre 

familiares (contatos domiciliares) e nos ambientes de laborais.



De acordo com a palestrante, com o indicador “R” próximo a 0 a grandes chances

de enfermidade ser debelada. Todavia, acima de 1, há a indicação de quantitativo significativo

de casos ativos e de crescimento exponencial da transmissão.

Sobre as intervenções comprovadas pela reduzir o R, foi indicado que devem ser

adotadas em conjunto:





O isolamento dos contatos é uma barreira útil de transmissão, tendo-se observado
uma  redução  de  80%  de  infectados  após  60  dias.  Demonstra  grande  efetividade  do
isolamento



Observou-se que, a partir da Covid-19, o rastreamento de contato passará a se

constituir  uma  importante  ferramenta  na  APS,  em  relação  a  todas  as  enfermidades,

considerando a efetividade que tal estratégia tem demonstrado.

Na sequência foi apresentado o passo a passo do manual de Rastreamento de

Contatos da SESA/PR. Entretanto, foi referido que o documento está sendo atualizado e logo

a nova versão será disponibilizada.







Destaque para a necessidade de testagem de assintomáticos para barrar a 

transmissão, vez que se constitui o maior grupo em circulação (não isolados).



Por fim, apresentou-se as estratégias em curso para rastreamento de contatos no 

estado:



3) Esclarecimentos sobre as Notas Orientativas da SESA/PR sobre o uso de tratamento

medicamentoso como a cloroquina, hidroxicloroquina, invermectina, etc. para combate

ao vírus Sars-Cov-2.

De acordo com Deise Pontaroli, da Coordenação a Assistência Farmacêutica, com

o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre tais medicamentos e as evidências

científicas sobre a ineficácia e até mesmo prejuízos à saúde dos enfermos, sugeriu a retirada

das Notas Orientativas nº 17 e 37 de 2020 do site da SESA/PR 

Justificou que tais  notas foram editadas em decorrência  de atos emitidos pelo

Ministério  da  Saúde  (Notas  6  e  9)  e,  basicamente,  organizavam  a  rede  em  relação  à

distribuição dos medicamentos enviados pelo gestor federal. Entretanto, que tais documentos

simplesmente foram excluídos do site do ente.



Já em relação à Nota Orientativa nº 42, referiu que o ato explicita a posição da

SESA/PR sobre o uso de tais medicamentos, ou seja, de que não há evidências científicas

que deem suporte ao uso, mas que tais fármacos estão disponíveis na rede (lotes enviados

pelo MS).

Referiu,  ainda,  que  a  CONITEC  lançou  consulta  pública  sobre  o  uso  desses

documentos  e,  o  relatório  preliminar  recomenda  a  não  adoção  dessas  terapias

medicamentosas.

A pauta não foi colocada em votação.

4) Informes, se houver.

Não houve informes nem manifestações adicionais. 

A reunião foi encerrada às 17h30.


