
PA n. 0046.20.065143-1  

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

Data: 27 de abril de 2021, às 16h04.   

Na reunião de hoje foram abordados os seguintes temas, em resumo:   

Abertura: 

Luciane Otaviano de Lima, Coordenadora da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná, jusKficou a ausência da Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da 
SESA/PR, Dra. Maria GoreR David Lopes por ocasião da sua parKcipação em outra reunião.  

1) Informe Epidemiológico COVID-19; 

Dra. Acacia Nasr, apresentou os dados do BoleKm Epidemiológico publicado em 27/4/21.  

Em seguida, demonstrou a taxa de reprodução, que nas palavras dela, refletem todas as 
medidas de restrição e combate ao espalhamento da doença adotadas até agora no 
estado, mas que ainda assim conKnua muito próxima de 1. Sobre a taxa de isolamento, 
informou que há um aumento nos finais de semana. Destacou uma redução de 27% da 
média móvel de casos em comparação a 14 dias atrás. Do mesmo modo, ocorreu com o 
número de óbitos (redução de 58%), contudo, lembrou que os dados são retroaKvos.  

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-04/informe_epidemiologico_27_04_2021.pdf


Apresentou o quanKtaKvo de casos e óbitos na Semana Epidemiológica 16, que encerrou 
no úlKmo domingo e, em seguida, trouxe os percentuais por ano e mês. Segundo Dra. 
Acacia, os números em 2021 são bem expressivos se comparados ao ano anterior.  

Logo após, informou dados sobre a mortalidade, letalidade, casos e óbitos por sexo e faixa 
etária, idade média dos casos confirmados por mês no Paraná e na Cidade de CuriKba. 

Maior quanKtaKvo de óbitos em pessoas com idade igual ou maior a 60 anos, porém, 
percebe-se um aumento da mortalidade em faixas etárias menores.  

Posteriormente, informou o total de exames de diagnósKco realizados no Paraná. Nesse 
ponto, enfaKzou que o estado trabalha com uma testagem ampliada, mas que os números 
vem apresentando queda, reforçou a importância de expandir a execução de testes.  

Apresentou as taxas de ocupação de enfermarias e UTI.  

A seguir, informou os coeficientes de incidência. A Regional de Foz do Iguaçu apresenta a 
maior taxa. Em relação a letalidade (risco de morte), disse que é influenciada diretamente 
pelo número de testes noKficados.  

Nesse ponto, ressaltou novamente uma diminuição na realização dos testes, que nas 
palavras dela, estão detectando praKcamente os casos posiKvados. PosiKvidade de 38% em 
SRAG.  

Lembrou que o pior momento da pandemia no estado ocorreu em março. Projeções 
apontam tendência de elevação entre junho e julho deste ano. Imprescindível a adoção de 
medidas prevenKvas.  



Demonstrou dados acerca dos surtos, trouxe o percentual por macrorregional de saúde. 
Salientou que a SESA está acompanhando os dados e destacou os locais que figuram com 
os maiores números de surtos, são eles: frigoríficos, penitenciarias e ILPIs. 

Por fim, falou sobre as vacinas. Chamou a atenção dos presentes para a relevância de se 
respeitar os intervalos para cada uma das vacinas uKlizadas atualmente.  

2) Projeções IPARDES; 

Marcelo Antonio, iniciou a exposição informando que os dados projetados extrapolaram os 
observados, segundo ele, em razão dos cálculos que levaram em conta a série histórica. 



Projeções de casos por Macrorregião: 

Macro noroeste bem próxima da linha oKmista de projeção. 

As projeções das outras regionais foram prejudicadas durante a apresentação. 

Indicador de incidência manteve-se estável entre os dias 7 e 26 de abril. 

Segundo Marcelo, a macro norte apresenta o cenário mais preocupante (maior 
espalhamento do vírus). 



Casos diários projetados: 

Sobre a taxa de ocupação de leitos no Paraná:  



Taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI na Macrorregião Noroeste: 

Taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI na Macrorregião Norte: 

Macro Norte apresenta estabilidade com patamar auto de casos. 



Taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI na Macrorregião Oeste: 

3) Impacto da COVID-19 na Incidência de IRAS nos Hospitais do Paraná- Dra. Viviane Dias; 

Dra. Viviane dias, Presidente da Comissão Estadual de Controle de Infecções da SESA/PR 
introduziu o tema falando sobre os impactos (mortes e custos) da resistência microbiana. 
Segundo ela, a mulKresistência ocorre geralmente devido a microorganismos que circulam 
em ambiente hospitalar. 

Na sequência, falou sobre o sistema on-line de noKficação de infecção hospitalar (SONIH). 

Disse que as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIHs) captam as informações 
e de acordo com critérios estabelecidos pela Anvisa, alimentam mensalmente os dados no 
sistema. Informou que trabalham objeKvando intensificar as noKficações.  

Apresentou gráficos sobre a adesão ao Sistema de noKficações nos anos de 2019, 2020 e 
2021. 



 

EnfaKzou que a infecção geralmente está acompanhada de uma doença de base. 

De acordo com a infectologista, houve um aumento das infecções em UTI adulto, bem 
como de óbitos em pacientes internados por mais de 14 dias, o que segundo ela, pode ter 
correlação com a COVID-19. 



Demonstrou quais patógenos apresentam maior incidência nas infecções relacionadas à 
assistência à saúde (IRAS), bem como apontou algumas intervenções e doenças mais 
suscemveis. Klebsiella, principal agente de infecção hospitalar (perfil de sensibilidade e 
resistência). Apontou um maior impacto da infecção hospitalar em pacientes 
diagnosKcados com COVID-19, que de acordo com ela apresentam maior risco de morte. 
Lembrou de reunião realizada com hospitais, em 16 de abril úlKmo. Falou sobre algumas 
situações que propiciam a disseminação de bactérias dentro do hospital, como abertura de 
locais impróprios para tratamento, profissionais não familiarizados com os locais de 
trabalho, inadequações envolvendo a lavagem das mãos, uso de EPIs e limpeza geral de 
ambiente e equipamentos. Destacou a importância de se fortalecer os pilares de controle 
da infecção em tempos de COVID-19. 



Ressaltou que não podemos esperar a pandemia terminar para tratar dessa questão, de 
modo que, elas devem ser combaKdas simultaneamente. 

Destacou que a CCIH não é responsável por previnir as infecções, mas sim os profissionais 
que atuam em diferentes áreas de assistência á saúde. Nas palavras dela, as pessoas 
devem ser bem orientadas na ponta. Educação permanente em gestão de riscos. Álcool 
70% adequado para uKlização, facilitando a adesão pelas equipes. Citou os principais 
momentos para higienização das mãos dentro do ambiente hospitalar, que assim como um 
respirador contribui para a saúde do paciente. Falou rapidamente sobre a elaboração de 
um Plano de ação. Exibiu um vídeo demonstrando a dinâmica da transmissão de bactérias 
no ambiente hospitalar. 

Lembrou que no cuidado da COVID, as medidas de precaução para o profissional incluem o 
uso de luvas, o que não subsKtui a necessidade de lavagem das mãos. Luvas não excluem a 
necessidade de higiene das mãos. 

Por fim, falou sobre a doação do código fonte do SONIH para o Ministério da Saúde, 
visando auxiliar na elaboração de um sistema de noKficação de infecções hospitalares de 
âmbito nacional. 

Eloah (Apoiadora do COSEMS) - parabenizou pela apresentação e ressaltou as dificuldades 
em sensibilizar os trabalhadores dentro do ambiente hospitalar. 

4) Atualização da Nota OrientaYva n. 40/2020 - Rastreamento Laboratorial da COVID-19 e 
Condutas de Afastamento do Trabalho; 

Lucas (não foi citado sobrenome), citou atualizações feitas na definição da doença, bem 
como no conceito da transmissão de contato. 



Trouxe novas informações para empresas que desejam disponibilizar testes aos 
funcionários. 

Detalhou as situações com as quais as empresas irão se deparar diante da pandemia. 



Trabalhadores confirmados: 

Trabalhadores suspeitos: 



Citou ainda:  

Em caso de surtos: 



Finalizou com algumas observações:  

Pergunta 4ª RS - Dúvida sobre a redução de dias de isolamento quando ocorrer contato 
próximo entre pessoa com esquema vacinal completo após os 14 dias e outra pessoa 
assintomáKca. 

Recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC) para 
redução de 14 para 10 dias.  

Moacir Pires Ramos - necessidade de realizar testes em caso de dúvida. JusKficou a 
redução dos dias de isolamento. ParKcularmente para as aKvidades essenciais.  

KaKa Uchimura (OPAS) - os 14 dias permanecem pois a dinâmica da transmissão não foi 
alterada. Orientação do CDC foi reduzir de 14 para 10 dias em razão da dificuldade em 
fazer a quarentena de contato. Em relação a ampliação da testagem, a SESA reconhece essa 
necessidade. 

Kelly 2ª RS - quesKonamento ainda, sobre a questão do contato próximo e domiciliar após 
esquema vacinal completo.  

Lucas informou que em razão dos apontamentos/dúvidas e quesKonamentos alguns 
pontos serão revistos.  



5) Atualização da Nota OrientaYva n. 43/2020 -Orientações de Afastamento do Trabalho 
para Profissionais de Saúde;  

Em virtude do adiantado da hora, a atualização da Nota OrientaKva n. 43 ficou para 
próxima reunião. 

6) Informes, se houver.  


