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Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

17 de agosto de 2021, às 16h00

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

pelo Ipardes; nota orientativa sobre manejo e acompanhamento da Síndrome Pós-Covid e

informes, se houver. 

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

dia, agradecendo a participação de todos e passou a apresentar o informe epidemiológico. 

1. Informe Epidemiológico

Na data de hoje, 4.747 casos confirmados e 60 mortes em decorrência da Covid-19. 

O Paraná soma 1.415.988 casos confirmados e 36.381 óbitos em decorrência da doença.

1.140 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. 

São 807 pacientes em leitos SUS (464 em UTI e 343 em leitos clínicos/enfermaria) e 333 em

leitos da rede particular (151 em UTI e 182 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.529

pacientes internados, 727 em leitos UTI e 802 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. 

Quanto à ocupação de leitos, lembra que muitos deles foram desativados nos últimos dias, o

que reflete de forma substancial nos números abaixo: 



Chama a atenção o número de reprodução eficaz (RT) no município de Curitiba, que está em

alta nos últimos dias.  Ressalta  a importância  da continuidade da adoção de medidas de

contenção do vírus, bem como da aplicação das segundas doses. 



Quanto à vacinação, informou que, na data de hoje, o Paraná atingiu 80,6% da população

adulta vacinada com a primeira dose, com duas semanas de antecedência (em relação ao

programado).  Os  municípios  que  mais  aplicaram  vacinas  na  população,  em  quantidade

absoluta de doses, foram Curitiba (1.675.100); Londrina (462.864); Maringá (423.735); São

José  dos  Pinhais  (271.314);  Cascavel  (265.805);  Ponta  Grossa  (245.650);  Foz  do  Iguaçu

(229.232); Colombo (176.478); Paranaguá (172.159) e Guarapuava (162.943). 

Consulte aqui   o Boletim Epidemiológico completo.  

2.  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 3 a 17 de agosto. Que a projeção de 18 a 31 de agosto será

publicada na próxima quinta-feira. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_17_08_2021.pdf






A desativação  de  leitos  ocorrida  nos  últimos  dias  contribui  para  o  aumento  da  taxa  de

ocupação de leitos atualmente. 



3. Nota Orientativa sobre manejo e acompanhamento da Síndrome Pós-Covid

Élide Costa apresenta o conteúdo da Nota Orientativa SESA/PR nº 6/2021. 

















A Nota Orientativa da SESA nº 6/21 será publicada, em breve, no site institucional

da Secretaria de Estado de Saúde. 

4. Informes.

Não houve.

*************** A reunião encerrou-se às 17h01 ****************


