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Abertura

Iniciada a reunião, a Superintendente de Atenção à Saúde da SESA/PR destacou

a pauta do dia e, na sequência, passou a palavra para dra. Acácia Nasr que apresentou o

informe epidemiológico.

1) Informe Epidemiológico COVID-19 (25 de maio de 2021)

Foi apresentando o conjunto de indicadores epidemiológicos da data em referência

(boletim aqui  disponív  el  na íntegra)  ,  com a ressalva  de que,  embora  seja  observado um

aumento concreto no número de casos e de fatalidades provocadas pela Covid-19, tal fato

não está condizente com os dados repassados municípios. Ou seja, há subnotificação.

A razão, conforme apontou o médico da SESA/PR Moacir Pires Ramos, é que os

municípios estão deixando de encerrar o processo de notificação, o que ocorre via sistema

informatizado  –  é  aberta  a  notificação,  porém  não  encerrada  em  tempo  oportuno.  Tais

notificações  tardias  impedem,  segundo  o  mesmo  profissional,  que  a  SESA/PR  adote

estratégias condizentes com a realidade do número de casos, já que a taxa de transmissão

está sempre aquém do real.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_25_05_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_25_05_2021.pdf


A doutora Maria Goretti interveriu e propôs o estabelecimento de prazo para os

municípios façam as comunicações atrasadas (retroativas), de modo a regularizar o passivo e

passem a adotar medidas para a notificação dos casos o mais rapidamente possível.

Após, o doutor Moacir ressaltou, ainda que a SESA/PR estuda incluir o teste de

saliva na rede assistencial para diagnosticar, principalmente, pessoas assintomáticas (público

até o momento não contemplado nas ações de vigilância) que podem estar, eventualmente,

transmitindo a enfermidade sem que tenha conhecimento.

Na sequência os dados apresentados sobre a doença no Paraná:

   















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.

Segundo  Marcelo,  muitos  indicadores  seguiram a  tendência  projetada,  embora

seja provável tenham sofrido influência da subnotificação. Ainda que com baixas notificações

chamou a atenção que a macro Noroeste apresentou “índice de incidência projetado” acima

do “índice projetado pessimista” e na macro Oeste, nesta mesma comparação, a incidência

projetada ultrapassou o marcador tendencial e chegou muito próximo ao quadro pessimista. O

mesmo ocorreu com a taxa de ocupação de leitos, considerando que o marcador “observado”

(na realidade) ultrapassou em 4,1 pontos percentuais o índice pessimista.

Abaixo os quadros apresentados (restrito aqueles que foram possíveis extrair no

momento da exposição):





Indicador por 10mil habitantes: casos divulgados até o dia 24.

Indicador por 10mil habitantes: casos divulgados até o dia 24.









Após, tomou a palavra a senhora Lilimar Mori (diretora de 10ª Regional), que 

retomou o tema das notificações. Justificou que o lançamento tardio das comunicações via 

sistema em razão do volume de trabalho enfrentado pelos municípios.

A doutora Goretti insistiu na comunicação em tempo adequado dos dados para 

permitir as análises epidemiológicas, pois são de extrema necessidade para permitir o 

monitoramento epidemiológico.

A representante  do  Cosems,  Giorgia  anotou  que,  antes  havia  dificuldade  dos

gestores em apresentar os dados em razão de problemas no sistema, contudo, considerando

que foi sanado, a entidade insistirá para a regularização de tal procedimento. 

Por outro prisma, a Secretaria de Saúde de Pinhais Adriana Carvalho pediu para

que a SESA/PR dê retorno aos gestores sobre a  notificação de cada município,  pois  tal

providência contribuirá para o controle dos atos dos seus servidores para regularização do

passivo, já que não é possível monitorar via sistema tal circunstância.

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

Em  razão  do  lançamento  da  sétima  versão  do  Plano  Nacional  de

Operacionalização da Vacinação, o Plano Estadual foi devidamente atualizado  (5ª edição)

para se adequar às novas diretrizes nacionais de vacinação.

Abaixo as telas (restrito aquelas que foram possíveis de serem copiadas durante a

exposição) com a indicação, em vermelho, dos itens que foram alterados:



Observação: destacadas em azul as populações que precisam ser atualizadas.







Houve atualização.

…



Contraindicação

Capacitação



Anexo I

Anexo III

Atualizado, conforme reunião com Cosems.

Interveio o presidente do Conselho Estadual de Saúde Marcelo Hagebock, que 

referiu que, em reunião da entidade, foi apontada a necessidade de se avançar na vacinação 

de trabalhadores que não são profissionais de saúde, mas que tem contato com pacientes. 

Ainda pediu pela vacinação de profissionais de educação física que prestam serviços para a 

população, com sua devida inclusão no plano estadual.

A  senhora  Maria  Goretti  relatou  que  a  SESA/PR  está  consultando  os

organizadores do PNI para garantir a vacinação de todos os profissionais de saúde (ainda que

não atuem em serviços de saúde), mas que já conseguiu garantir quase 80 mil doses para

integrantes  desse  público  que  não  haviam  sido  vacinados  (as  doses  foram  obtidas  em

quantitativo conforme levantamento feito junto os gestores).

A secretaria Adriane Carvalho pautou que os profissionais da Assistência Social

devem  ser  vacinados  concomitantemente  com  os  trabalhadores  da  educação,  vez  que

integram o mesmo grupo. Isto porque alguns municípios já estão aplicando doses para tal

público, o que tem gerado insatisfação em relação aqueles municípios que estão seguindo o

PNO.



Goretti referiu que o estado do PR está adiantando a vacinação dos profissionais

da  educação  do  ensino  básico,  assim,  é  provável  que  os  assistentes  sociais  já  sejam

contemplados nos próximos lotes. Ainda criticou os municípios que estão aplicando doses em

desacordo com o PNO e que eles correm risco de responsabilização.

Giorgia,  representante  do COSEMS,  ressaltou que a  entidade tem orientado e

insistido para que os municípios a sigam o PNO e o Plano Estadual.

4) Testagem, Monitoramento e Rastreio de Contatos; 

A Superintendente Goretti abordou novamente a intenção do Estado em ampliar a

testagem de transmissão e rastreamento de contatos (compra e distribuição de Kits). Mas que

pelo avançado da hora o assunto será retomado na reunião da próxima semana.

5) Ofício 120/2021 - SE/CES/PR, de 10 de maio de 2021;

Atendendo consulta do Conselho Estadual de Saúde sobre pedido do Conselho 

Nacional de Saúde para retomada de reuniões presenciais dos membros do pleno e da mesa 

diretora do CES/PR, o COE entendeu como prematura a liberação dos encontros em vista do 

atual estagiamento da doença.

6) Informes, se houver.

Não houve informes nem manifestações adicionais. 

A reunião foi encerrada às 17h39.


