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Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

28 de setembro de 2021, às 16h00

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

feitas  pelo  Ipardes;  atualização  do Plano Estadual  de  Vacinação  contra  a  Covid-19,

apreciação e resposta ao Ofício nº 297/2021 – CES/PR, informes (se houver).  

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

do dia, agradeceu a participação de todos e sugeriu que o encontro se inicie com a

apresentação das projeções do IPARDES.

Projeções de número de casos e ocupação de leitos – IPARDES

Marcelo (sobrenome não mencionado), representante do IPARDES, traz apresentação dos

dados  do  desenvolvimento  da  epidemia  da  COVID-19  no  Estado  do  Paraná  e

disponibilidade de leitos referentes aos dias 14/9 a 28/9. 

Que a projeção dos próximos 14 dias será publicada na próxima quinta-feira. 







Giórgia Luchese, do COSEMS/PR, sugere que os dados do IPARDES sejam apresentados

sob a forma de projeções, como previsões para os próximos dias. Que, atualmente, não

há, no COE, a discussão das projeções, como forma de planejamento, mas sim uma

retrospectiva sobre o comportamento da pandemia nos últimos dias. 

A SESA irá estudar a possibilidade de alteração da data das reuniões do COE, para que

seja possível a apreciação dos estudos do IPARDES. 

Atualização do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19

Vera da Maia, do Departamento de Imunizações da SESA, apresenta as alterações no

Plano Estadual (que está em sua 8ª edição), todas em conformidade com a 10ª edição

do PNO. O documento estará disponível até amanhã, no site da SESA/PR:

Alterações em vermelho:









Quantitativo recebido pelo Estado do Paraná

Intervalo das doses Pfizer:



Informe epidemiológico

1.837  casos  confirmados  e  56  mortes,  em  decorrência  da  infecção  causada  pelo

coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná

soma 1.501.854 casos confirmados e 38.767 mortos pela doença. 

609  pacientes  com  diagnóstico  confirmado  de  Covid-19  estão  internados.  São  466

pacientes em leitos SUS (292 em UTI e 174 em leitos clínicos/enfermaria) e 143 em leitos

da rede particular (87 em UTI e 56 em leitos clínicos/enfermaria).

Há  outros  1.375  pacientes  internados,  727  em  leitos  UTI  e  648  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.







Redução significativa do número de casos e óbitos nas últimas semanas. 









Leia aqui   o Boletim Epidemiológico  completo  

Apreciação e resposta ao Ofício nº 297/2021 – CES/PR

No expediente, o CES solicita a possibilidade de retorno das reuniões e demais atividades

do Conselho de forma presencial, a partir do mês de outubro.

Em resposta, a dra. Acácia Nasr, com base na declaração de transmissão comunitária da

variante delta e pela sua maior transmissibilidade; pelo aumento, nos últimos dias, do

índice RT (que, cada 100 pessoas podem, atualmente, transmitir para outras 115); com a

avaliação  feita  até  então  acerca  da  efetividade  das  vacinas  (que  vem  demonstrando

queda de imunidade com o passar do tempo, dependendo da faixa etária), dentre outras

colocações efetuadas, a conclusão da SESA, apresentada ao COE, é que, por ora, apenas

as  reuniões  diretivas  podem voltar  a  ocorrer  presencialmente,  mas os  encontros  das

comissões  temáticas  e  do  pleno  do  CES  ainda  não,  pois  não  se  considera  ainda  o

momento adequado para o retorno das atividades normais, em face da atual situação

epidemiológica da Covid-19. Todos os presentes concordaram com o proposto. 

Informes: não houve. 

A reunião encerrou-se às 17h25. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/informe_epidemiologico_28_09_2021.pdf

