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Abertura

Iniciada a reunião, presidida pela doutora Acácia Nasr, foi apresentado 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  disponível  na  íntegra),  foi  apontado  uma  variação  positiva  nas  curvas  de

contaminação e óbito, em razão do fechamento das notificações. Após, voltou ao patamar de

“normalidade”.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_29_06_2021.pdf


Na linha indicativa da taxa de transmissão é perceptível o incremento de casos 

notificados, que atingiu o patamar máximo de 1,32 e, após voltou a decair, fruto, pois, do 

fechamento das notificações. Entretanto, que tal valor já tende ao declínio no PR.

Em  relação  aos  casos  e  óbitos,  percebe-se  queda  abrupta  em  ambos  os

marcadores.  Conforme  explicitado,  esses  dados  ainda  são  preliminares  para  o  mês  e,

portanto, não refletirão a realidade no período de fechamento (ver gráficos abaixo).



Ao analisar a incidência e óbitos da enfermidade segundo faixas etárias, referiu-se

a queda de ocorrências em relação aos grupos já vacinados (idosos principalmente).  Por

outro lado, um aumento de confirmações de casos e óbitos entre grupos mais jovens.



Em relação  às  ações  de  testagem e  rastreio,  apresentou-se  o  quantitativo  de

exames  e  testes  rápidos  realizados,  com  especial  destaque  às  ações  realizadas  em

aeroportos, porto de Paranaguá e em municípios com fronteiras internacionais.

Na  sequência,  apresentou-se  as  taxas  de  ocupação  de  leitos  de  UTI  e

enfermagem, com sinalização positiva para a menor demanda por leitos de enfermagem, o

que já pode estar a demonstrar uma tendência a redução, também, de busca por leitos de

UTIs nas próximas semanas.



O coeficiente de incidência indica que nenhum município ultrapassou o patamar de

50% da média estadual.

Em relação à nova cepa, delta, que foram identificados, até então, dois casos. As

medidas adotadas foram o rastreio desses dois clusters, com a identificação de contatos e

isolamento, que seguem em observação.

Foi  indicado,  também, a verificação de surtos em todas as macrorregionais  de

saúde,  de  modo  que  medidas  de  informação  e  controle  precisam  ser  melhoradas  em

ambientes fechados.



No gráfico a seguir, há o detalhamento do local de ocorrência dos surtos.

Ao final, alertou-se para a necessidade de os municípios realizarem busca ativa 

daqueles usuários que não retornaram para a aplicação da segunda dose.



2) Projeções IPARDES;

Como segunda pauta, o técnico do Ipardes Marcelo, que cotejou as predições para

o período epidemiológico entre 23 de junho e 28 de junho, com as informações geradas pela

SESA no boletim epidemiológico.

Em relação ao número de casos, a predição foi aquém da realidade verificado,

com  possibilidade  de  que  o  cenário  realistico  supere,  ao  final  do  mês,  a  projeção  mais

pessimista.

Os dados por regionais demonstram preocupação em relação as macros norte e

noroeste, considerando que os dados observados estão mais próximo das linhas pessimistas,

em comparação com as demais macros.





Os valores de incidência tiveram alta, com pico entre os dias 24/6 e 25/6 que,

segundo o pesquisador, decorreu, muito provavelmente, do fechamento de notificações que

estavam indevidamente abertas.



Encerrou a apresentação com as taxas de ocupação de leitos. No que atine às

UTIs, a linha marchou praticamente sobrepondo a linha tendêncial. Já em relação aos leitos

de enfermagem houve grande variação, inclusive com taxa melhor ao otimista, mas que voltou

à média tendendo a linha otimista.

3) Apresentação de nova Nota Orientativa da SESA/PR (5/2021) sobre fabricação e 

evase de gases medicinais e usinas concetradoras de oxigênio.

Explanação feita por técnica da equipe de vigilância sanitária, explicitou que a nota

orientativa se trata, pois, de mero compilado de normas e instruções emitidas pela ANVISA

sobre o tem em comento. Que não se não se apresenta informações adicionais, tão somente

os principais pontos abordados pelo órgão de VISA.

Destacou o contido nas RDCs, nº 461 e nº 462 que trouxeram excepcionalidades

aos requisitos para a produção de gases (redução dos índices de pureza) e envase de gases

medicinais (que passou a permitir o uso de cilindro cinza – destinado a outros gases).

Indicou que a produção desses insumos pode ser acompanhada por painel  de

monitoramento da produção de gases, que é atualizado semanalmente pela Anvisa.

Quanto  as  Usinas  Concentradoras  de  Oxigênio,  o  destaque  foi  que  o  gás

produzido não pode ser envasado, restando destinado exclusivamente para consumo próprio

da unidade de saúde que o produz.

6) Informes, se houver.

Tomou a palavra o senhor Marcelo Hagenbock, presidende do Conselho Estadual 

de Saúde que agradeceu a SESA/PR pelo imunização dos profissionais de saúde e de 

educação física.



Não houve informes nem manifestações adicionais. 

A reunião foi encerrada às 17h00.


