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Reunião COE/COVID-19/ SESA-PR

Data: 15.06.2021 (terça-feira). Horário: 16:00 às 17:39 horas

Abertura

Iniciada a reunião, a dra. Acácia Nasr apresentou o informe epidemiológico.

1) Informe Epidemiológico COVID-19 (15.06.2021)

Foi apresentando o conjunto de indicadores epidemiológicos da data em referência

(boletim aqui disponível na íntegra). Novamente, a observação foi a subnotificação de casos,

embora já tenha havido uma melhora na comunicação das informações.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_15_06_2021.pdf


• Manutenção de um patar elevado da taxa de transmissão: cada pessoa infectada está

transmitindo a enfermidade para 107 outras pessoas.

• A redução acentuada precisa ser observada com cautela, já que os dados estão a

refletir informações de 10 a 15 dias atrás e são preliminares para o mês de junho.



• mencionou-se  que,  no  período,  observou-se  aumento  substancial  de  incidência  da

doença  e  óbitos  de  gravidas,  o  que  levou  a  SESA/PR  a  autorizar  o  reinício  da

vacinação desse grupo prioritário (com ou sem comorbidades) utilizando vacinas que

não contenham vetor viral, ou seja, Sinovac/Butantan (Coronavac) ou Pfizer/BioNTech

(Comirnaty).



• Observado  aumento  de  casos  e  óbitos  entre  as  faixas  etárias  mais  jovens,  com

destaque  para  a  faixa  entre  40  e  59,  que  teve  acréscimo  elevado  de  óbitos  em

comparação ao ano anterior.





• o grande aumento de casos confirmados entre a população menor de 19 anos alerta

as autoridades públicas para o recrudescimento da doença.

• verificação  de  surtos  em  todas  Regionais,  inclusive  em  ILPIS  com  o  público  já

vacinado,  o  que demostra  que os cuidados de isolamento  social,  uso  máscaras  e



álcool gel continua sendo essencial; além da necessidade de manter os ambientes de

confinamento arejados;



2) Projeções IPARDES;

Tomou a palavra o técnico do Ipardes Marcelo, que cotejou as predições para o

período epidemiológico com as informações geradas pela SESA no boletim epidemiológico.

• A projeção para o número de casos seguiu a linha tendencial; mas ainda preocupa a 

falta de dados atualizados em tempo, uma vez que a curva poderá, com o devido 

preenchimento, se aproximar ao quadro mais pessimista.

• As predições para as macros mantiveram o mesmo patamar de acerto, ou seja, 

próximo ou coincidente com a linha tendencial.



• Quanto às taxas de ocupação de leitos, tem-se:

◦ os dados observados em relação às UTI segui de perto a linha tendecial;

◦ em relação à ocupação de leitos de enfermagem foi constato pequena queda para

a faixa mais otimista e voltou a subir nos dias subsequentes.

3) Atualização do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 (6ª edição);

Na sequência, a superintendente Maria Goreti apresentou as alterações do Plano

Estadual,  que passou à 6ª  edição.  Abaixo,  telas  extraídas dos trechos em que plano  foi

atualizado (o plano ainda não foi disponibilizado na íntegra na página da SESA/PR).



Apresentação

• Alteração, também, do anexo que trata dos trabalhadores da área da saúde para aa

inclusão das profissões reconhecidas como tal;

• Com a vacina da jansen irão atender aos grupos prioritários acima indicados, restando

ainda, pactuar em CIB.

• a  SESA  pretende,  em  conjunto  com  o  COSEMS,  uniformizar  o  andamento  da

vacinação por faixas estárias juntos aos municipios, de modo que não haja grandes

diferenças entre os 399 municípios.



Atualização do quantitativo dos quadros de grupos prioritários

• Em decorrência da suspensão de vacinação com a astrazenica pela Anvisa, o público

foi  retirado  do  plano  estadual,  contudo,  com  o  aumento  do  número  de  óbitos  de

gestantes a  SESA/PR assumiu a  responsabilidade de vacinação desse grupo com

vacinas, para tanto emitiu a Nota Técnica 1/2021 (disponível aqui para leitura);

• Referiu-se  que  a  decisão  foi  baseada  em  evidência  ciêntificas  e  com  base  em

posicionamento  da  Sociedade  de  Obstetrícia  e  Ginecologia  do  Estado  do  Paraná

(SOGIPA) em 08 de junho de 2021 

• atualização dos quantitativos de alguns grupos prioritários.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/notatecnicasesa01.21.pdf


• Que a vacinação dos assistentes sociais foi antecipada em observância à Resolução

001/2021 (CIB SUAS), acatada pela SESA/PR.

Vacinação das gestantes

….



Aberta  para  discussão,  o  promotor  de  Justiça  do  CAOP Saúde  Pública/MPPR

Daniel Pedro Lourenço indagou sofre a diferença entre os municípios em relação ao avanço

do  calendário  vacinal,  em  especial  questionando  se  foi  identificada  a  razão  para  que

determinadas municipalidades estejam já vacinando públicos etários na faixa dos 35 anos.

A doutora Goreti informou que o TCE abriu protocolo questionando a distribuição

das doses, também. Explicou que não há tratamento diferenciado e que a SESA respeita as

regras de distribuição definidas pelo Ministério da Saúde.

Referiu-se  que  municipios  do  litoral,  tem comunidades  ribeirinhas,  indigenas  e

quilombolas (que receberam, inclusive, duas doses para vacinar esses públicos). Por essa

razão, o quantitativo aparece no total em muito superior. Para tanto, a SESA se comprometeu

a avaliar  todos os casos em que há discrepâncias para esclarecer eventuais desvios.  Na

próxima terça-feira apresentará o resultado da reunião que se haverá com o TCE/PR.



O  promotor  de  Justiça  Daniel  referiu  que  o  pedido  de  esclarecimento  seria,

principalmente, para determinar se os públicos prioritários não foram vacinados e as vacinas

foram destinadas aos próximos.

O servidor Daniel, da Regional de Cascavel, pediu orientação se é para vacinar

professores de cursos pós-médios e tecnológicos. A doutora Goreti disse que todos os níveis

de educação podem ser vacinados.

Após,  a promotora de Justiça Michelle  Ribeiro Morrone Fontana (CAOP Saúde

Pública /  MPPR) pediu  um especial  tratamento dos dados em relação aos municípios de

Cornélio Procópio e Rio Negro, em razão do uso de vacinas como d2 como d1,  fazendo

alavancar os dados de cobertura. 

Em resposta, a doutora Goreti referiu que foram assegurados a esses municípios,

em  caráter  excepcional,  doses  adicionais  para  a  aplicação  da  d2  nos  pacientes  que

receberam a d1 fora do quanto determinado pelo MS. Ademais, que essas doses entregues a

maior foram compensadas nas remesssas subsequentes de vacinas aos municípios. Que 39

municipios ficaram sem doses em determinada remessa em razão do envio assecuratório da

d2. E que a SESA não irá mais fornecer doses aqueles que não cumprirem os planos.

O  secretario  de  Saúde  de  Antonina  Odileno  Toledo,  em defesa  aos  gestores,

referiu que não se tratou de má-fé dos municipios, mas a distribuição das doses d2 como d1

foi em razão da autorização do MS. A dra Goretti disse que muncípios usaram um lote a mais

como d1, para além daquela autorizada, o que gerou o problema. Com relação a quantidade

de doses aos municipios de litoral, que além de ribeirinhos, o secretário disse que há, ainda,

grupos específicos como os portuarios, além de muitos casos de comorbidades. 

Analisou  o  mesmo gestor,  que  a  busca  ativa  não  é  sempre  razoável,  pois  as

pessoas  ficam  isoladas  em  suas  casas,  sem  que  entrem  em  contato  com  pessoas



contaminadas. Por fim, que apenas quando o MS autorizou os grupos etários foi possível

avançar em muito na vacinação, estando hoje já na faixa dos 35 anos.

4) Informes, se houver.

Não houve informes nem manifestações adicionais. 

A reunião foi encerrada às 17h29.


