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

7 de janeiro de 2021, quinta-feira, 16h.

Maria Goretti David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, inicia a

primeira  reunião  do  COE  de  2021.  Informa  que  hoje,  às  14h00,  ocorreu  encontro

estratégico envolvendo vários setores da Secretaria Estadual de Saúde, com o objetivo de

organizar  os  procedimentos  preparatórios  para  operacionalização  da  vacinação  para

combate à Covid-19 no estado. Também, nesta data, reuniram-se técnicos da SESA para

conhecer e aprender a manejar o sistema de cadastro e o módulo Covid-19, do Programa

Nacional de Imunizações. 

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR

A dra. Elaine Dremer apresenta o atual status da COVID-19 no Estado do Paraná (dados de

6 de janeiro,  pois  os  de hoje  ainda não estão disponíveis,  por  necessidade,  ainda,  de

alguns ajustes). Foram 3049 novos casos e 78 óbitos nesta quarta-feira. 1.548 pacientes

com diagnóstico  confirmado de  Covid-19  estão  internados,  deles,  1.202  pacientes  em

leitos  SUS (622 em UTI  e  580  em leitos  clínicos/enfermaria)  e  346  em leitos  da  rede

particular  (137  em  UTI  e  209  em  leitos  clínicos/enfermaria).  Outros  1.140  pacientes

internados, 372 em leitos UTI e 768 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.



Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de

infecção pelo Sars-CoV-2. Ao todo, 8.170 óbitos no Paraná. Mais dados referentes ao dia

6/1 foram apresentados: 





Acesse o informe epidemiológico completo aqui.

2) Projeções IPARDES – casos confirmados e leitos disponíveis no Estado do Paraná

Marcelo (sobrenome não mencionado), do Centro de Estatísticas do IPARDES, apresenta as

projeções para os próximos dias, no que diz respeito ao número de casos confirmados e

de leitos disponíveis para o período de 6/1/2021 a 19/1/2021.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/informe_epidemiologico_06_01_2021.pdf


No  Paraná  (quadro  acima),  as  projeções  apontam  dados  para  3  cenários:  pessimista,

tendencial  e  otimista,  até  19  de  janeiro.  A  taxa  de  crescimento  (em amarelo)  aponta

crescimento diário de 0,71%, se a linha tendencial for seguida. 

Projeções por macrorregiões: 



Abaixo, cálculo de casos por 10.000 habitantes, conforme o cenário projetado: 









3) Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19

Carla  (não  mencionou  o  sobrenome),  técnica  da  Divisão  de  Vigilância  do  Programa

Estadual de Imunizações da SESA/PR, inicia explanação sobre as atividades do setor junto

ao Ministério da Saúde em relação ao quanto contido no Plano Nacional de Imunização

contra a Covid-19. 

Afirma que o  Estado do Paraná está finalizando o seu plano estadual, que logo será

divulgado  a  todos.  Está  sendo  elaborado  um  planejamento  adequado  à  realidade

paranaense.  Que ainda não estão definidos alguns pontos, como, por exemplo,  qual a

vacina que será disponibilizada (ou quais), acerca da quantidade de imunizantes, e quais os

grupos  prioritários.  Acrescenta  que  foi  feito  treinamento  de  técnicos  para  manejo  do



sistema de cadastro previso no plano nacional. Que será adotada muita cautela para que

essa estratégia de vacinação seja colocada em prática. Que é certo que a quantidade de

vacinas não será grande e, aos poucos, será distribuída. 

Maria Goretti David Lopes ressalta que o Paraná está plenamente preparado para

colocar o programa de vacinação em prática. Que o estado está pronto para receber e

aplicar os imunizantes. Que o plano estadual, em breve, será apresentado a todos, e nele

constará todo o detalhamento de como se dará a programação (logística,  distribuição,

público prioritário, etc). 

Georgia Regina, do COSEMS/PR, questiona item do Plano Nacional de Imunização que

prevê que  os municípios também devem ter os seus próprios plano de ação para a

vacinação contra a Covid-19. A esse respeito, questiona se existe a previsão de que a

SESA/PR elabore roteiro de apoio aos entes municipais,  como ocorreu, por exemplo,

com os planos de contingência para a Covid-19. 

Em resposta,  Carla  (SESA/PR),  menciona que existe um roteiro feito pela Secretaria de

Saúde do Distrito Federal que poderia servir como apoio. Maria Goretti David Lopes, por

sua  vez,  acrescentou  que  a  SESA/PR  vai,  sim,  elaborar  um roteiro  de  apoio  aos

municípios.  Em  breve,  será  disponibilizado  esse  manual,  com  as  principais

orientações. 

4) Manifestações dos presentes sobre assuntos diversos:

4.1) Doutor  Ernesto Pujol  (CRM/PR)  recomenda à  SESA,  em especial,  às  Regionais  de

Saúde, para que se divulgue informações reais a respeito da disponibilidade da vacina.

Para que seja informado à população sobre a existência de cronograma específico, e que

nem todas as pessoas serão vacinadas de imediato.  Que existe uma expectativa muito

grande por parte da população e tem receio de que haja conflitos nesse sentido. 



4.2) Adriane Carvalho (Secretaria de Saúde de Pinhais), menciona problemas em relação

ao funcionamento de colônias de férias no município de Pinhais e RM de Curitiba. Que

crianças  estão  convivendo,  em  aglomeração,  sem  qualquer  fiscalização  pelos  entes

públicos. Pergunta se o COE estadual tem previsão de discutir o tema. Maria Goretti David

Lopes vai levar o caso para a assessoria jurídica da SESA e, em breve, o tema deverá ser

objeto de apreciação no COE. 

4.3) Georgia  Regina,  do COSEMS, questiona se há alguma novidade /  deliberação em

relação ao retorno das aulas presenciais. Maria Goretti se comprometeu a conversar com o

Secretário de Estado da Saúde a respeito, e trazer novamente o assunto ao COE, para

discussão.


