
PA n. 0046.20.065143-1 – CAOPSAU

Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

14 de setembro de 2021, às 16h00

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

pelo Ipardes; atualização da Nota Orientativa nº 3/2021 sobre “identificação e controle de

casos de COVID-19 em instituições de ensino no Estado do Paraná”; participação do Paraná na

pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 -   PRECOV. 

Abertura: doutora Acácia Nasr iniciou a reunião destacando brevemente sobre a pauta do

dia, agradeceu a participação de todos e iniciou a apresentação do informe epidemiológico. 

Informe Epidemiol  ó  gico:   na data de hoje, 1.968 casos confirmados e 51 mortes, referentes

aos meses ou semanas anteriores (não representam dados das últimas 24hs), em decorrência

da Covid-19. O Paraná soma 1.474.961 casos confirmados e 37.944 mortos pela doença desde

o  início  da  pandemia.  814  pacientes  com  diagnóstico  confirmado  de  Covid-19  estão

internados. São 583 pacientes em leitos SUS (349 em UTI e 234 em leitos clínicos/enfermaria)

e 231 em leitos da rede particular (134 em UTI e 97 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros

1.399 pacientes internados, 714 em leitos UTI e 685 em enfermaria, que aguardam resultados

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

suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2. Houve considerável redução do número de casos e de

óbitos nas últimas semanas epidemiológicas. 



Dados da vacinação:





Consulte aqui   o Boletim Epidemiológico completo.  

Projeções de número de casos e ocupação de leitos – IPARDES

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 dos dias  1 a 14 de setembro. Que a projeção dos próximos 14 dias será publicada na

próxima quinta-feira. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/informe_epidemiologico_14_09_2021.pdf








3. Atualização da Nota Orientativa nº 3/2021 “identificação e controle de casos de COVID-19

em instituições de ensino no Estado do Paraná”.

http://www.sinepepr.org.br/Coronavirus/NO_03_2021_Identificacao_e_controle_de_casos_de_COVID_19_em_Instituicoes_de_Ensino_no_Estado_do_Parana.pdf


Patrícia, da CVIS/SESA/PR, inicia a apresentação com a atualização. 





A Nota Orientativa 3/2021 atualizada será publicada em breve, no site da SESA, no local

apropriado.

Participação  do  Paraná  na  pesquisa  de  prevalência  de  infecção  por  Covid-19  -

PRECOV.

Alicia  Krugger,  apoiadora  do  Ministério  da  Saúde  no  Paraná,  compartilha  as

informações a respeito. A pesquisa é direcionada à 2ª Regional de Saúde. 

























Informes: não houve.

A reunião encerrou-se às 17h20. 


