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

21 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, cumprimenta a todos e agradece aos representantes das regionais de

saúde por  todo o trabalho realizado nesta  semana,  o  que possibilitou  a  chegada das

vacinas em todos os municípios do estado.  Que a SESA/PR com alguns problemas no

sistema de notificação das doses aplicadas, e aguarda-se a estabilidade do sistema por

parte do Ministério da Saúde (painel  de monitoramento das doses).  Discorreu sobre a

pauta  do  dia:  informe epidemiológico,  projeções  do  Ipardes,  esclarecimentos  sobre  o

plano estadual de imunização e discussão de nova nota orientativa sobre variantes do

Sars-CoV-2. 

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR

3.126 novos casos confirmados e 71 mortes em decorrência da infecção causada pelo

coronavírus. O Paraná soma 511.460 casos confirmados e 9.171 mortos em decorrência da

doença. 1.332 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São

1.110 pacientes em leitos SUS (573 em UTI e 537 em leitos clínicos/enfermaria) e 222 em

leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.374

pacientes internados, 510 em leitos UTI e 864 em enfermaria, que aguardam resultados de

exames.  Eles  estão  em leitos  das  redes  pública  e  particular  e  são  considerados  casos

suspeitos. 



Acesse 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 21/1/2021 a 2/2/2021.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_21_01_2021.pdf




Os dados acima são das projeções e dos casos registrados até 19 de janeiro.



Estima-se que, em 2/2/2021, registre-se 578.013 casos (estimativa tendencial)



Acima, a média dos casos nos últimos 7 dias (casos por 10.000 pessoas)







(obs. não foi possível a captura do último slides por problemas técnicos)

3) Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 (grupos prioritários)

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

coloca  a  disposição  para  esclarecer  eventuais  dúvidas  sobre  o  Plano  Estadual  de

Vacinação.  Explica,  inicialmente  como  acessar  os  documentos  por  meio  do  site  da

SESA/PR. 



O Plano Estadual  de  Vacinação  foi  atualizado em 20 de  janeiro.  Houve  correções  em

relação  ao  número  das  pessoas  a  serem  vacinadas,  que  fazem  parte  dos  grupos

prioritários. 

Documento atualizado em

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

01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_re

gionais_municipios.pdf 

O Anexo I também sofreu alterações, em relação ao cálculo da estimativa de população a

ser vacinada por Regional de Saúde. Documento atualizado em 

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

01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_re

gionais_municipios.pdf 

Consta, também, o modelo para os municípios seguirem, a fim de elaborar o Plano de

Ação Municipal de Imunização, acessível em:

 MODELO para o Plano de Ação Municipal (arquivo editável) 

Maria  Goretti  ressalta  que  esses  documentos  –  plano  e  anexos-  ,  a  qualquer

momento, poderão sofrer atualizações. 

Esclarece que a intenção é que quase 50% da população seja vacinada em 2021, conforme

consta do plano:

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/modelo_arquivo_editavel_plano_municipal_de_vacinacao_contra_a_covid_19.doc
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_regionais_municipios.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_regionais_municipios.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_regionais_municipios.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_regionais_municipios.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_regionais_municipios.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/anexo_i_atualizado_plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_012021_regionais_municipios.pdf


Que a SESA trabalhará para isso, mas pondera que, também, dependerá das vacinas serem

enviadas pelo Ministério da Saúde. 

Com relação aos grupos prioritários, explicitou o porque da ordem e da separação dos

idosos  por  faixas  etárias.  Que  todos  os  idosos  são  prioritários,  mas  foi  necessário  o

escalonamento (priorizando os de maior idade) por conta da limitação das doses. 

Também precisou-se escalonar os trabalhadores de saúde, priorizando os que atuam na

linha de frente: 



Vera da Maia, Coordenadora da Imunização da SESA/PR,  esclarece que o profissional

de saúde que está na prioridade para vacinação receberá o imunizante no município em

que presta o serviço. Por exemplo, se ele mora em Pinhais e trabalha em Curitiba, ele será

vacinado com o estoque de imunizante de Curitiba.

Outra dúvida colocada é sobre o profissional que presta serviços em vários municípios,

onde deverá ter acesso ao imunizante? A resposta é que será vacinado onde presta serviço

de referência para tratamento de Covid-19. Se ele faz diversos plantões e atua na linha de

frente em vários locais, poderá ser vacinado em qualquer deles. 

Colocada dúvida sobre os trabalhadores de saúde atuantes no Complexo Médico-Penal,

que está recebendo pacientes Covid.  Maria Goretti David Lopes esclarece que, se tiver

vacina disponível e se são linha de frente, é possível que sejam imunizados. 

Vera  da  Maia,  Coordenadora  da  Imunização  da  SESA/PR,  explicita  acerca  da

importância dos municípios enviarem os planos municipais de vacinação. Que a SESA/PR

está analisando um a um, conforme são enviados. Dos que está recebendo, está fazendo

observações. As regionais de saúde estão gerenciando esses documentos. Alguns estão

bons, outros nem tanto. Sobre estes, haverá sugestões de adaptação e melhoria, para que



tenham um bom planejamento. Entende fundamental o apoio da SESA/PR para que os

municípios  também  atuem  adequadamente.  O  gestor  estadual  deve  fazer  o

monitoramento da campanha de vacinação, e para tanto, verificar os planos municipais é

de extrema importância. Além de, se necessário, prestar esse apoio localmente. 

Geórgia  Regina,  do  COSEMS/PR  fala  da  importância  do  roteiro  para  orientação  dos

municípios na elaboração do plano. Roteiro está na página da SESA/PR. 

 MODELO para o Plano de Ação Municipal (arquivo editável)  

José  Dissenha,  Diretor  da  2ª  Regional  de  Saúde,  compartilha  com  os  presentes a

recomendação que vem fazendo aos secretários municipais de saúde da sua circunscrição,

a respeito da vacina da Covid-19, a qual não se tem familiaridade em relação aos seus

eventuais  efeitos  colaterais,  que,  também por  esse  motivo,  só  deve  ser  fornecida  aos

grupos prioritários.  Que não se pode admitir  que sejam vacinadas pessoas  fora desse

grupo, na ordem proposta. 

4) Nota Orientativa: medidas para prevenção da disseminação de variantes de SARS-

CoV-2 - Dra. Elaine Dremer apresenta a proposta de nota orientativa, sobre a nova cepa

do coronavírus.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/modelo_arquivo_editavel_plano_municipal_de_vacinacao_contra_a_covid_19.doc




Além  disso,  constará,  detalhadamente,  as  medidas  de  prevenção  e  controle  da

disseminação da variante genética do SARS-CoV-2, como, por exemplo: 



Constará, também, algumas medidas de prevenção nos ambientes de trabalho,

como, por exemplo: 



A íntegra desta nota orientativa será publicada amanhã no site da SESA. 

Sem informes, a reunião foi encerrada, às 18h03 minutos. 


