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Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do
coronavírus

14 de janeiro de 2021, quinta-feira, 16h.

Maria Goretti David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, inicia a

reunião do COE, e discorre sobre a pauta: informe epidemiológico, projeções do Ipardes, e

apresentação e discussão da proposta de Roteiro para Elaboração dos Planos Municipais

de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR

A dra.  Elaine  Dremer  apresenta  o  atual  status da  COVID-19  no  Estado  do  Paraná.  A

Secretaria de Estado da Saúde contabilizou 5.796 novos casos confirmados e 78 mortes em

pelo  coronavírus.  O  Paraná  soma  488.801  casos  confirmados  e  8.901  mortos  em

decorrência da doença. Atualmente são 1.364 pacientes com diagnóstico confirmado que

estão  internados,  1.121  pacientes  em  leitos  SUS  (560  em  UTI  e  561  em  leitos

clínicos/enfermaria)  e   243  em leitos  da  rede  particular  (112  em UTI  e  131 em leitos

clínicos/enfermaria).  Há outros 1.291 pacientes internados, 488 em leitos UTI e 803 em

enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e

particular e são considerados casos suspeitos. 





Ac  esse o informe epidemiológico completo aqui.

2) Projeções IPARDES – casos confirmados e leitos disponíveis no Estado do Paraná

Marcelo Antonio (sobrenome não mencionado),  do Centro de Estatísticas do IPARDES,

apresenta as projeções para os próximos dias, no que diz respeito ao número de casos

confirmados e de leitos disponíveis para o período de 5/1/2021 a 19/1/2021.

Os casos retroativos observados na linha pontilhada preta foi o que provocou o aumento

expressivo no número de casos: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_14_01_2021_1.pdf








3)  Orientações  para  Elaboração  dos  Planos  Municipais  de  Operacionalização  da

Vacinação contra a COVID-19.

Apresentação de proposta do roteiro, que será discutido e aprovado (ou não) na presente

reunião: 







Houve erro técnico e não foi possível exibir os demais slides. 

Faltou explanar sobre o Sistema de Informação de Imunização da Covid-19, que

será rígido, com controle de todas as pessoas que serão vacinadas, assegurando

que as 2 doses sejam da mesma vacina. 

Sobre  a  operacionalização  da  vacinação:  efetuar  a  capacitação  necessária  aos

profissionais de saúde para manejo das vacina.

Sobre transporte e segurança do imunizante.

Aberta a palavra aos participantes, para manifestação:

1)  Marcelo  Hagebock,  Presidente  do  CES/PR.  Pergunta  sobre  os  grupos

prioritários,  a ideia é vacinar  todos os profissionais  de saúde,  ou apenas o que

atuam na linha de frente? Também questiona a diferença de pessoa idosa, por faixa

etária. Referiu não constar a idade de 80 ou mais.

Em resposta, Maria Goretti David Lopes informa que, devido ao erro técnico, o

roteiro  aqui  apresentado  será  enviado  ao  Cosems/Pr,  para  avaliação  e

eventuais sugestões. 

Que a questão do detalhamento de grupos prioritários ainda não está definida.

Tudo o  que  foi  colocado nesse  roteiro,  está  no  Plano Nacional  de  Imunização

contra a Covid-19. Nada foi mudado. Que o momento é de muita indefinição. Não

se  sabe  qual  a  vacina  que  chegará  primeiro,  e  dependendo  da  vacina,  a



operacionalização muda. Que a dúvida do Presidente do CES/PR também é uma

dúvida da SESA, e que o Ministério da Saúde, conforme contato efetuado hoje,

também está trabalhando nisso (conceituando e detalhando melhor esse plano). 

Maria Goretti David Lopes falou da aquisição de insumos (agulhas, seringas, EPIs) e

confirmou que a  SESA/PR tem material  suficiente  para  garantir  a  vacinação  no

Estado. 


