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Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

Data: 6 de abril de 2021, às 16h00

Abertura  

Maria Goretti  David Lopes,  Superintendente de Atenção à Saúde da SESA/PR,  iniciou a

reunião  destacando brevemente  sobre  a  pauta  do dia,  agradecendo a  participação  de

todos e, na sequência, passou à palavra à dra. Acácia Nasr para a apresentação do informe

epidemiológico.

1. Informe Epidemiológico 

Dra. Acácia Nasr apresenta os dados atuais da Covid-19 e sobre a vacinação no estado do

Paraná.  Nesta  terça-feira,  4.255  casos  confirmados  e  282  mortes  em  decorrência  da

infecção.  Ao  todo,  o  Paraná  soma 859.300  casos  confirmados  e  17.568  mortos.  2.639

pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.072 pacientes

em leitos SUS (949 em UTI e 1.123 em leitos clínicos/enfermaria) e 567 em leitos da rede

particular  (308 em UTI  e  259 em leitos  clínicos/enfermaria).  Há outros  2.626 pacientes

internados, 965 em leitos UTI e 1.661 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.

Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de

Covid-19. 

 







Consulte aqui  o Boletim Epidemiológico completo.  

2. Projeções Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

Marcelo (sobrenome não mencionado), representante do IPARDES, traz apresentação com

projeções  do  desenvolvimento  da  epidemia  da  COVID-19  no  Estado  do  Paraná  e

disponibilidade de leitos para os próximos dias.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-04/informe_epidemiologico_06_04_2021.pdf










Observações: a partir do feriado, a linha tendencial ficou abaixo da linha otimista. Segundo Marcelo, reflexo

dos casos ainda não divulgados, ou das medidas restritivas aplicadas nas regiões. Macro Norte e Oeste teve

crescimento menos intenso do acumulado de casos a partir do dia 3 de abril. Nas palavras de Marcelo, ainda

é  cedo para  apontar  as  causas.  O  mês  de  março  se  mostrou  o  pior  até  o  momento,  no  contexto  da

pandemia,  de  modo  que  as  projeções  irão  captar  o  histórico  assustador  do  mês  anterior.  Incidência

projetada, segundo ele, é produto das próprias projeções anteriores e refere-se a taxa de incidência em um

grupo de dez mil pessoas. Incidência da contaminação com tendência de queda partindo de 4,5 casos para

2,6 no estado do Paraná.  Taxa de ocupação de leitos no estado:  UTI cerca de 94% (estável). Resistência

maior na queda da taxa de ocupação de leitos de UTI. Preocupante pois evidencia não apenas a saturação

do  sistema,  como  também  de  um  maior  quantitativo  de  óbitos  nos  próximos  dias.  Decréscimo  em

patamares altos na taxa de ocupação de leitos de enfermaria. Do dia 31 ao dia 6 o estado abriu novos leitos

de enfermaria, e nem todos esses leitos foram ocupados. Ainda assim, o quadro é crítico, não cabendo

comemoração.  Projeções por Macro: macro Leste leve acréscimo na taxa de ocupação de leitos de UTI

mesmo com abertura de novos leitos. Enfermaria apresenta um decréscimo. Noroeste vinha apresentando

decréscimo e nos últimos dias apresentou um aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI, instável para

leitos de enfermaria.  Norte UTI estável, e enfermaria leve queda de 85 para 83%. Oeste UTI leve queda

fechando  o  dia  cinco  com  taxa  de  95%,  enfermaria  vem  apresentando  índices  menores.  Finalizou

informando que os patamares são altíssimos, ainda com números preocupantes. Maria Goretti David Lopes,

Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, apontou que o

tempo de permanência nos leitos é longo.



3. Nota Orientativa sobre Identificação e Controle de Casos de COVID-19 em Instituições

de Ensino no Estado do Paraná.

O documento veio  a  dar  complementaridade à  Resolução 98,  da  SESA/PR,  já  em vigor

sobre o tema. Patricia Capelo, da Coordenadoria de Divisão Sanitária, apresenta a proposta

de N.O:



































O documento será publicado nos próximos dias no site da SESA/PR.

Informes:

* Giórgia Lucchesi, do COSEMS, solicita a publicação, no site da SESA/PR, das notas

orientativas atualizadas na última reunião do COE.

*  Dra  Maria  Goretti  discorre  sobre  a  vacinação  dos  profissionais  das  forças  de

segurança (nova normativa do Ministério da Saúde). Que houve reunião, na última

quinta-feira, em que foi discutido a forma de divisão das parcas doses de vacinas

para  os  trabalhadores  deste  grupo.  Que  não  foi  fácil,  mas  houve  o  cuidado

necessário  para  que  fosse  feito  o  melhor  trabalho  possível.  O  Estado  recebeu

pouquíssimas doses.



* Que, em relação às doses que chegaram na semana passada (11ª remessa do MS)

estão  destinadas  às  segundas  doses.  Que  todas  as  terças-feiras  tem  reuniões

tripartites que são pactuadas o quantitativo e quais grupos serão beneficiados, por

estado.  A  partir  daí,  é  que  se  organiza  a  distribuição  dos  imunizantes  aos

municípios.  Espera-se  que  o  MS  cumpra  o  quanto  prometido  em  relação  à

quantidade de vacinas a serem destinadas aos estados.

********** A reunião encerrou-se às 17h32 **********
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Este boletim tem por objetivo apresentar estimativas para um horizonte temporal de curtíssimo prazo 
da evolução de novos casos da Covid-19, além de seus respectivos impactos sobre o uso de leitos 
hospitalares pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado do Paraná. Dessa forma, busca contribuir no 
monitoramento da evolução da epidemia e da capacidade imediata de atendimento do sistema de saúde 
estadual, com projeções para o Estado como um todo e para suas Macrorregiões de Saúde, conforme 
regionalização da Secretaria de Saúde do Paraná (SESA).

Quinzenalmente são atualizadas projeções de casos confirmados de coronavírus e da taxa de ocupação 
percentual de leitos exclusivos para a Covid-19, sob gestão e acompanhamento da SESA, para um 
intervalo de 14 dias com uso de técnicas de séries temporais. Além da tendência principal, são projetadas 
margens superiores e inferiores dessa tendência, respectivamente nominadas como pessimista e 
otimista, a partir da definição de desvios padrões e intervalos de confiança. As séries projetadas de 
ocupação por tipo de leito (UTI e enfermaria) referem-se à soma de internações adulto e pediátrica 
no SUS. Até o momento do lançamento de cada boletim, as projeções são comparadas com dados 
efetivamente observados, atualizados diariamente pela SESA. O dado do dia inicial projetado parte do 
último dado observado até as terças-feiras.



CASOS OBSERVADOS EM RELAÇÃO AOS PROJETADOS

(FEVEREIRO - MARÇO 2021)





VOLUME DE CASOS DIÁRIOS SEGUNDO A PROJEÇÃO ATUAL






