
Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR  

Data: 18 de fevereiro 2021, às 16h00

Abertura  

Maria Goretti  David Lopes,  Superintendente de Atenção à Saúde da SESA/PR,  iniciou a

reunião destacando a pauta do dia, agradecendo a participação de todos e, na sequência,

passou à palavra à dra. Acácia Nasr para a apresentação do informe epidemiológico.

1. Informe Epidemiológico 

Dra. Acácia Nasr apresenta os dados atuais da vacinação e demais informações sobre a

doença no estado do Paraná. Informou sobre os 5 casos detectados da nova variante no

território estadual. 



Consulte aqui o Boletim Epidemiológico completo.  

Aqui para ver a distribuição das vacinas no estado   

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Vacinacao-numeros
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/informe_epidemiologico_18_02_2021.pdf


2. Projeções Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

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, para os próximos 14 dias. Apresentação se restringiu à exposição

de slides:





* o gráfico abaixo pressupõe 3,5 casos a cada 10 mil pessoas (tendencial)





O cenário da Macro Noroeste chama a atenção: 





3. Vacinação contra a COVID-19 no Estado do Paraná

Vera da Maia, Chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunizações da SESA/PR,

explicita  que não há data para o recebimento de vacinas  para início  de nova fase do

programa de imunização. Na próxima semana, será iniciada a vacinação das 2ªs doses de

profissionais de saúde.  

Demonstra  preocupação  e  pede  atenção  das  regionais  de  saúde  pois  não  se  tem

verificado, no sistema de informações da SESA, os dados devidos acerca da imunização

(quantitativo, em especial) de doses aplicadas. Que as informações deve ser registradas no

sistema  da  SESA  e  no  do  Ministério  da  Saúde.  Que,  em tese,  ao  que  parece,  alguns

municípios não estão informando adequadamente ou não estão fazendo no sistema certo.

Que as regionais de saúde estão sendo orientadas para contatar os municípios e orientar

sobre o que deve ser feito. 

Sobre  os  idosos  que  apresentam algum sintoma  na  data  da  vacinação:  a  imunização

poderá  se  adiada,  remarcada,  sem  problemas.  Inclusive,  pode  haver  o  adiamento  da

segunda dose por alguns dias, em casos de eventuais sintomas ou mesmo efeitos adversos

decorrentes da primeira dose. 

Maria Goretti David Lopes, informa sobre a reunião ocorrida ontem com o Ministro da

Saúde, Eduardo Pazuello e governadores. Que foi garantida, pelo ministro, a quantidade de

doses para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o final de 2021. A reunião se

resumiu  a  essas  informações,  basicamente.  Não  houve  previsão  sobre  quando  será

recebida a 5ª remessa de imunizantes no Paraná,  nem o quantitativo que se pretende

enviar.

Informa, ainda, que haverá direcionamento de vacinas (remanescentes de Curitiba) para

serem distribuídas para 10 regionais de saúde em que faltaram doses para aplicação em

profissionais  da  SESA.  Tudo  devidamente  registrado nos  sistemas  de  informação.  Que

todos da SESA terão a primeira dose de vacina garantida.

Reitera às  regionais  de saúde a importância  de se orientar  os  municípios  para que se

mantenha  as  condições  necessárias  de  acondicionamento  das  doses,  garantindo  sua



qualidade. 

Que  todos  os  eventos  adversos  devem  ser  devidamente  registrados  nos  sistemas  de

informações. Esses dados são de extrema importância. 

4. Informes

Não houve. 

Encerrou-se a reunião. 


