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

Data: 28 de janeiro de 2021, às 16h03.   

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

Pauta 

1. Informe Epidemiológico 

Dra. Elaine, profissional médica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR) iniciou a 

apresentação dos dados apontando que, algumas informações constantes no boleOm datavam 

de ontem (27.1.21). Citou o número total de casos (531.880) e óbitos (9.577) da doença con-

firmados até o momento no estado, bem como a média de idade e sexo dos pacientes infecta-

dos e dos óbitos. Falou sobre a posição ocupada pelo Paraná no Panorama nacional. Coeficien-

te de mortalidade (abaixo da média nacional) e letalidade de 1.8 (quando a média nacional é 

de 2.4). Demonstrou a curva de crescimento de casos (segunda onda menor do que a primeira) 

e aparentemente em decréscimo em relação ao número de casos. Decréscimo também no 

quanOtaOvo de óbitos (36,8 %) se comparado à semana anterior.  

Na sequência, trouxe dados sobre a ocupação de leitos hospitalares.  



Média de ocupação de leitos de UTI no estado de 83%. Maior taxa de ocupação de UTI na Ma-

crorregião norte. UTI pediátrica média de 27% de ocupação em todo o estado.  

Demonstrou ainda, o coeficiente de mortalidade por regional de saúde, cinco regionais com 

média acima da estadual (9ª Regional de Saúde de - Foz do Iguaçu, 2ª Regional de Saúde - Me-

tropolitana, 1ª Regional de Saúde - Paranaguá, 16ª Regional de Saúde - Apucarana e 21ª Regio-

nal de Saúde - Telêmaco Borba). 

 De acordo com Elaine, o maior coeficiente de incidência é verificado na Macrorregião Oeste. 

Já o Coeficiente de mortalidade é maior na macrorregião Leste. Apresentou ainda, resumo por 

macrorregional em relação a população e casos confirmados.  

Por fim, demonstrou através de gráfico o percentual de surtos aOvos por macrorregional de 

saúde.  



Reiterou que foi encaminhado hoje, convite para as regionais acerca de reunião sobre surtosno 

Estado. 

Mais informações disponíveis no BoleOm epidemiológico. 

2. Atualização do Anexo II do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19 

Vera Rita, da Divisão de Vigilância do Programa de Imunizações da SESA/PR, falou sobre a atua-

lização do Anexo II do Plano Estadual de Vacinação contra a COVID-19, que trata do escalona-

mento da imunização em trabalhadores de saúde que atuam em Serviços de saúde, disponível 

no síOo eletrônico da Secretaria e, na sequência, abriu para quesOonamentos. 

A Diretora de umas das regionais perguntou acerca da ordem de vacinação dos trabalhadores 

que atuam em estabelecimentos de saúde do setor privado, mas com funções administraOvas. 

Em resposta, Vera enfaOzou que neste primeiro momento não será possível imunizar todos os 

profissionais da saúde, devendo ser priorizado aqueles que estão atuando na linha de frente 

do combate à COVID-19. 

Logo após, representante da 9ª Regional de Saúde quesOonou quais profissionais serão con-

templados neste primeiro momento, se, por exemplo, médicos veterinários poderão ser imuni-

zados nesta primeira fase. 

Segundo Vera, os que atuam em hospitais ou Departamento de Vigilância Sanitária/Epidemio-

lógica sim. Salientou que, se não há doses para vacinar todos os profissionais neste momento, 

aqueles que atuam diretamente no combate à doença devem ser priorizados. 

Georgia (COSEMS): Reiterou a necessidade de priorização. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_28_01_2021.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/plano_estadual_de_vacinacao_contra_a_covid_19_sesa_pr_26012021_anexo_ii_atualizado.pdf


Adriane quesOonou sobre qual grupo vacinar primeiro, idosos acima de 75 anos ou profissio-

nais da saúde que atuam em cargos administraOvos. 

Georgia (COSEMS) interrompeu a resposta, fazendo uma diferenciação entre trabalhadores da 

saúde e profissionais da saúde. Segundo ela, a ordem de imunização deve priorizar os traba-

lhadores da saúde nesta primeira fase. 

Vera Rita falou sobre a aplicação da vacina contra a COVID-19 em gestantes, lactantes e puér-

peras. Destacou a orientação constante no Informe Técnico do Ministério da Saúde. EnfaOzou 

que, as mulheres que apresentem estas condições só serão vacinadas após recomendação mé-

dica por meio de prescrição e se pertencer a algum grupo prioritário da primeira fase. NoOfica-

ção sobre vacina inadverOda.  

Roberto Issamu Yosida (Presidente do CRM/PR) perguntou em qual fase o médico que atua em 

consultório será vacinado? 

Segundo Vera, neste primeiro grupo, mas somente após a vacinação dos que atuam em hospi-

tais. 

CRM/PR: Como serão chamados estes profissionais que atuam na rede privada? 

Em resposta, Vera Rita informou que através da Secretaria de Saúde de cada município. 

Na sequência, a expositora comentou sobre um modelo de documento para comprovação de 

aOvidades (cuidadoras de idosos, trabalhadores da educação, etc.) que será disponibilizado 

pela SESA nos próximos dias.  

Representante do COSEMS indagou sobre os profissionais que trabalham nas APAEs. 

De acordo com Vera, estes profissionais pertencem ao grupo dos profissionais da educação. 

Foi levantar questão sobre enfermeiros e fisioterapeutas que atuam nestes locais. 

Segundo Vera, estão aguardando resposta da PNI sobre esse ponto, assim como avaliação da 

população flutuante nos estados para saber o quanOtaOvo de doses necessárias. 

A expositora ressaltou a importância do Sistema de informação. Necessidade de alimentar 

adequadamente para obtenção de dados fidedignos. 

18ª Regional de Saúde: alunos que farão estágios na área da saúde. 

De acordo com Vera, este tema também está em consulta pelo PNI. 

http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2021/01/25/11_48_29_772_Segundo_Informe_T%C3%A9cnico_22_de_Janeiro_de_2021.pdf


3. Atualização da Nota OrientaPva sobre Medidas de Prevenção da Disseminação de Varian-

tes de SARS-CoV2 

Rosana Piler, Enfermeira da Divisão de Doenças Transmissíveis da SESA/PR, falou brevemente 

sobre atualizações pontuais no documento. 

Especial atenção aos pacientes com histórico de viagem para locais como Manaus, Rio de Ja-

neiro, África do Sul e São Paulo, este úlOmo incluído nesta atualização. 

Falou ainda, sobre os casos de reinfecção. A parOr de agora, estes deverão ser comunicados 

caso a suspeita ocorra em intervalo superior a noventa dias entre os resultados, com ciência  

imediata às regionais de saúde. 

Por fim, falou sobre a dificuldade no rastreamento e da necessidade do trabalho em conjunto. 

Lilian Wels (COSEMS) indagou sobre o rastreamento de contatos.  

Para Rosane, o rastreamento é medida fundamental no processo. 



4. Informes 

Marciane da 20ª Regional de Saúde falou sobre a carência de orientações sobre o retorno às 

aulas. QuesOonou sobre a atualização da Resolução n. 1231/2020 da SESA e aferição de tempe-

ratura das crianças no transporte escolar. 

Luciane, Coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria falou que esta sendo elaborada 

minuta de Resolução com ações que contemplam o retorno das aulas presenciais, documento 

está em avaliação para que, posteriormente, possa ser publicado.  

Alberi Locatelli (Toledo): Indagou sobre a prorrogação do Decreto Estadual que trata do toque 

de recolher e demais medidas restriOvas. 

Segundo Luciane, não há informações a esse respeito.  

Obs.: Gráficos da SESA/PR. 


