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Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

3 de agosto de 2021, às 16h00

Pauta: informe epidemiológico; projeções de número de casos e ocupação de leitos feita

pelo Ipardes; respostas às questões apresentadas pelo COE R (2 RS)/e-Protocolo 17.926.159-

6; definição quanto à periodicidade das reuniões do COE.

Abertura: doutora Maria Goretti David Lopes, Diretora de Atenção à Saúde, iniciou a reunião

destacando brevemente sobre a pauta do dia, agradecendo a participação de todos e, na

sequência,  informou  a  impossibilidade  de  apresentação  das  projeções  do  IPARDES  (pela

ausência de seu representante, devidamente justificada), e passou a palavra para o doutor

Moacir Pires Ramos, para a apresentação do informe epidemiológico. 

1. Informe Epidemiológico

Na data de hoje, 3.069 casos confirmados e 141 óbitos por Covid-19 no Paraná. Os números

são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas

24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma

1.379.780  casos  confirmados e  35.227  mortes.  1.111  pacientes  com  diagnóstico

confirmado de Covid-19 estão internados. São 839 pacientes em leitos SUS (489 em UTI e

350 em enfermaria) e 272 em leitos da rede particular (133 em UTI e 139 em enfermaria). Há

outros 1.475 pacientes internados, 744 em leitos UTI e 731 em enfermaria, que aguardam

resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos

suspeitos. A taxa de retransmissão (RT) no Estado hoje é de 0,89.

A média móvel apresenta um decréscimo de 41,7% em relação aos últimos 14 dias:



A média móvel de óbitos apresenta decréscimo de 45% em relação aos

últimos 14 dias:



Doutor Moacir  Ramos observa que os dados,  em geral,  são bons e animadores,

porém, ainda não estamos em situação confortável. Dra. Goretti acrescenta que a

continuidade da vacinação é fundamental para que a situação fique mais otimista.  

Consulte aqu  i o Boletim Epidemiológico completo.  

2. Respostas às questões apresentadas pelo COE R (2 RS) / e-Protocolo

17.926.159-6.

Kelly e Andreia Peri apresentaram questões que são dúvidas recorrentes entre os

municípios  e  profissionais  de  saúde,  e  a  técnica  Vera  da  Maia  (SESA/PR)  as

respondeu. Em resumo:

a) em relação às dificuldades na vacinação de gestantes contra a Covid:

existe  a  necessidade dos  municípios  realizarem busca  ativa  dessas  mulheres,  e

exercer seu poder de convencimento em relação àquelas que se recusam a efetuar

a imunização. Alguns médicos não se posicionam em relação à imprescindibilidade

da vacinação desse público, às vezes não a recomendam. Reforça-se, portanto, a

importância do posicionamento do CRM/PR frente a seus profissionais nesse sentido.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/informe_epidemiologico_03_08_2021.pdf


Dra. Maria Goretti disse haver reunião agendada com o CRM, SOGIPA, Associação

Médica para tratar do assunto.

b) Sobre antecipação das segundas doses da vacina da Pfizer: trabalhadores

da educação questionam a completude do esquema, considerando o retorno das

aulas. A SESA reforça que, por hora, o intervalo adotado é de 12 semanas entre a 1ª

e 2ª doses. Que o Brasil não adotou a diminuição do intervalo. Segundo estudos, a

primeira dose já é capaz de evitar o agravamento da doença. 

c) posicionamento da SESA sobre o aumento de eventos de tromboses e

sua relação com a vacina contra a Covid-19: todos os eventos (graves e não

graves) devem ser notificados. Todos os casos até então informados no Paraná não

tiveram relação com a vacinação.

d) vacinação dos bancários: no Paraná não serão estabelecidos novos grupos

prioritários, ou seja, todos serão vacinados por idade, como população geral. Isso

está em Deliberação da CIB.

e)  sobre  a  Lei  14.190/21 –  inclusão  de  gestantes  e  puérperas  e  crianças

especificadas no texto. A lei está em “stand by”, será aplicada num futuro próximo. 

f) método de compensação adotado na distribuição de vacinas: reforça-se a

importância de que Deliberação CIB sobre grupos prioritários seja encaminhada a

todos os municípios. É feito calculo matemático em relação às D1 distribuídas aos

municípios, e que estes devem aplicar, pelo menos, 80% de primeiras doses. Que os

municípios devem “caminhar juntos” para aplicação desse percentual de D1 até o

final de setembro. A SESA faz cálculos semanais sobre o percentual de doses (D1)

distribuídas.  Que  o  avançar  da  idade  dos  vacinados  não  reflete  boa  cobertura

imunizatória. Cada gestor municipal deve avaliar o quantitativo de primeiras doses

aplicadas em cada uma das faixas etárias. A distribuição de imunizantes se faz a

partir do quantitativo de D1 que cada município recebeu. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.190-de-29-de-julho-de-2021-335402734


3. Definição quanto à periodicidade das reuniões do COE.

Foi  colocado  em discussão  e  decidido  que  as  reuniões  do  COE-Covid  serão

feitas quinzenalmente. O mesmo ocorrerá com as reuniões sobre arboviroses.

Convocações extraordinárias poderão ocorrer, se necessário. 

4. Informes.

Não houve.

**************** A reunião encerrou-se às 17h40 ****************


