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Data: 11 de maio 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, 3.203 casos confirmados e 88 mortes

pela 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

986.849 casos confirmados e 23.848 óbitos. 

2.360 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados.

São 1.850 pacientes em leitos SUS (934 em UTI e 916 em enfermaria) e 510

em leitos da rede particular (275 em UTI e 235 em enfermaria).  Há 2.586

pacientes  internados,  1.014  em  leitos  UTI  e  1.151  em  enfermaria,  que

aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular

e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2. 



 

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 (de

27.4 à 11.5).

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_11_05_2021.pdf










Doutor  César  Neves,  Chefe  de  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  da  Saúde,

pontuou  que  o  Paraná  teve  uma estabilização  de  casos,  porém,  em patamar

muito  alto.  Que  em  nenhum  momento  a  situação  ficou  confortável.  E  nesse

período não houve intenção da SESA em desabilitar leitos. Inclusive, há risco de

que o número de casos volte a crescer nos próximos dias. 

3. Nota orientativa sobre emissão de Declaração de Comorbidades – CRM/PR

Doutor  Roberto  Yosida,  Presidente  do  CRM/PR  informou  que  o  conselho  de

classe, já no início da pandemia, implantou portal específico aos médicos para

emissão e validação on line de receitas / declarações médicas (com mais de um

milhão  de  receituários  emitidos  até  o  momento),  a  fim  de  evitar  consultas

presenciais, protegendo e facilitando a vida de profissionais e pacientes.



Em relação  à  declaração  de  comorbidades, necessária  à  justificativa  da

vacinação  a  este  grupo,  o  sistema  já  emitiu,  somente  Curitiba,  10.300

documentos. No Paraná todo, cerca de 5.000 declarações até o momento. 

O médico, em princípio,  não é obrigado a usar o sistema, mas o CRM/PR

vem recomendando que o faça, pois trata-se de ferramenta segura, fácil de

usar e com a vantagem de validar o documento emitido. O preenchimento

da  declaração  on  line  é  fácil  e  rápida,  sem  maiores  dificuldades  aos

profissionais usuários. 

Além  de  dispor  do  referido  sistema,  o  órgão,  ainda,  expediu  algumas

orientações aos médicos:

1.  O atestado médico é um documento que tem fé pública.  2.  A perfeita

identificação do paciente é necessária, bem como a análise do prontuário e,

se necessário,  a atualização do quadro clínico.  Essa identificação deve ser

presencial ou por telemedicina, o que pressupõe um atendimento e um ato

médico.  3.  O atestado é parte integrante do ato médico e não pode ser

cobrado para sua emissão. 4. A Resolução CRM-PR n.º 217, de 2020, define

as  regras  para  o  atendimento  por  telemedicina.  5.  Caso  o  médico  não

concorde  com  a  vacinação  de  determinado  paciente,  deve  registrar  de

maneira  inequívoca  sua  autonomia  e  os  motivos  de  sua  divergência  em

prontuário médico, bem como solicitar que o paciente firme termo de que

recebeu  as  devidas  orientações  para  guarda  em  prontuário.  Fornecer  o

documento se o paciente solicitar. 6. As declarações devem ser lastreadas em

documentos  que  confirmem  o  declarado  de  maneira  inequívoca.  7.  As

declarações devem ser  fornecidas mediante solicitação do paciente e sua

autorização.  8.  As  situações  que  não  estão  dentro  do  previsto  no  Plano

Nacional de Operacionalização da Vacinação não devem ser emitidas. 9. O

emissor  do  documento  assume  a  responsabilidade  pela  veracidade  do



conteúdo e pela identificação do paciente. 10. O médico deve colaborar com

as autoridades sanitárias e manter-se atento às implicações ético-legais do

fornecimento de documentos.

Sobre  o  tema,  esclareceu,  ainda,  que  a  padronização  da  declaração  de

comorbidade, além de dar segurança ao ato médico, também contribui para

o  bom  andamento  do  processo  de  imunização.  Por  exemplo,  evita  a

apresentação  de  diversos  tipos  de  documentos  pelo  paciente  (exames,

laudos,),  evita  problemas  com  atestados  ilegíveis,  evita  o  desgaste  de

vacinadores, etc… 

* O doutor Cesar Neves, Chefe de Gabinete da SESA, por sua vez, enaltece a

iniciativa do CRM/PR, pontuando que a ferramenta será muito útil ao sistema

privado de saúde, auxiliando no processo de vacinação.

Vera Rita da Maia apresentou a proposta de nota orientativa da SESA sobre

o tema, nos termos do quando apresentado pelo CRM/PR: 





Vera  da  Maia  pontua  que  quem  utilizará  a  ferramenta  do  CRM  serão

profissionais da saúde suplementar. Que a SESA também fará uma nota para

regulamentar  as  declarações  emitidas  pelo  sistema  público,  a  fim  de

padronizar e facilitar o processo de vacinação desses grupos. 

Dra  Maria  Goretti  David  Lopes  sugere  que  as  orientações  para  os

profissionais  de  saúde  da  rede  pública  sejam  inclusas  na  mesma  nota

orientativa (acima), o que foi acatado por todos. 

4.  Vacinação em Gestantes e Puérperas

Dra Maria Goretti David Lopes diz que a notícia em relação ao possível efeito

adverso  da  vacina  da  AstraZêneca  em  gestante  no  Rio  de  Janeiro  e

consequente  suspensão  da  vacinação  deste  grupo  com  o  referido

imunizante  (que  é  usado  no  PR),  causou  surpresa  em todos.  Que  até  o



momento,  a  SESA não  teve  acesso  à  nota  técnica  da  ANVISA.  Que  tem

notícia  de que haverá  uma coletiva  de imprensa do Ministério da Saúde

acerca  do  caso.  A  tendência  da  SESA  é,  como sempre,  seguir  o  quanto

determinado pelo Ministério da Saúde, mas,  antes,  estão no aguardo das

informações e documentos técnicos oficiais. 

********** A reunião encerrou-se às 17h10 **********

 


