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Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

31 de agosto de 2021, às 16h00

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

feita pelo Ipardes; informações sobre vacinação no Paraná e outros informes, se

houver. 

Abertura:  doutora  Maria  Goretti  David  Lopes  iniciou  a  reunião  destacando

brevemente sobre a pauta do dia, comentou sobre reunião havida na data de ontem

com representantes de todas as Regionais de Saúde e do COSEMS, muito produtiva

para a organização dos trabalhos. Agradeceu a participação de todos e passou a

palavra para a dra. Acácia Nasr, para  apresentação do informe epidemiológico. 

1. Informe Epidemiológico

Na data de hoje, 1.478 casos confirmados e 54 mortes referentes aos meses ou

semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O Paraná

soma 1.451.343 casos confirmados e 37.282 mortos em decorrência da Covid-19.

1.066 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 767 pacientes

em leitos SUS (448 em UTI e 319 em leitos clínicos/enfermaria)  e 299 em leitos da rede

particular  (140  em  UTI  e  159  em  leitos  clínicos/enfermaria). Há  outros  1.417  pacientes

internados, 691 em leitos UTI e 726 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. 



Apresentou dados das variantes de preocupação no Estado do Paraná (dados da FIOCRUZ):

Nítida é a redução dos casos e de óbitos após o início da vacinação:





Dra Acácia ressalta a importância da SESA ter acesso a dados fidedignos e em tempo real.

Abaixo, exemplo de divergência de dados em relação ao Município de Curitiba.



Dados da vacinação:



Consulte aqui o Boletim Epidemiológico completo.  

2.  Projeções de número de casos e ocupação de leitos – IPARDES

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

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

disponibilidade de leitos dos dias 17 a 31 de agosto. Que a projeção dos próximos 14 dias

será publicada na próxima quinta-feira. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/informe_epidemiologico_31_08_2021_1.pdf


A macro norte apresentou a projeção mais pessimista:







3. Informações sobre vacinação no Paraná

Virgínia  Dobkowski,  da  Coordenação  do  Programa  de  Imunizações  da  SESA  faz

apresentação.





3 Regionais de Saúde apresentam aplicação e registros de doses abaixo de 80%

(Umuarama,  Londrina e Ponta Grossa).  Dra.Maria  Goretti  disse que contatará os

diretores dessas regionais para se informar a respeito do que está acontecendo. 





Mencionou o estudo que está sendo realizado em Toledo:

Sobre a necessidade da aplicação da dose de reforço (ou terceira dose), mencionou

que a SESA segue o recomendado pelo Ministério da Saúde na Nota Técnica 27/21:

uma  dose  de  reforço  para  todos  os  idosos  acima  de  70  anos,  que  deverá  ser

administrada 6 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou

dose  única),  independente  do  imunizante  aplicado;  uma  dose  de  reforço  para



pessoas com alto grau de imunossupressão: I - Imunodeficiência primária grave. II -

Quimioterapia para câncer. III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco

hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras. IV - Pessoas vivendo

com HIV/Aids  com CD4 <200 céls/mm3.  V  -  Uso  de  corticóides  em doses  ≥20

mg/dia  de  prednisona,  ou  equivalente,  por  ≥14  dias.  VI  -  Uso  de  drogas

modificadoras da resposta imune (vide tabela 1). VII - Pacientes em hemodiálise. VIII

-  Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias  crônicas (reumatológicas,

auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias). 

A vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá ser,  preferencialmente, da

plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de

vetor viral (Janssen ou Astrazeneca). 

 A previsão é que essas doses sejam aplicadas a partir de 15 de setembro, após a

vacinação de toda a população adulta.

Acesse aqui a Nota Técnica 27 

Sobre o  tema,  Dra Maria  Goretti  David  Lopes  explicita  que Curitiba já  iniciou  a

aplicação das terceiras doses,  o que foi  amplamente divulgado na mídia.  Que a

SESA não foi consultada a respeito. Que a pasta estadual vai aguardar a remessa de

doses, e seguirá todas as orientações do Ministério da Saúde. 

 

4. Informes.

- Dra Ivana Belmonte convida a todos a participarem da próxima reunião do COE –

arboviroses, na quinta-feira (2/9), em que o professor Mario Navarro fará exposição

sobre  monitoramento  por  armadilha,  e  estarão  presentes  representantes  de

secretaria de saúde de outros estados.

Sem mais informes, a reunião encerrou-se às 17h05. 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/NTDoseReforo.pdf

