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Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

Data: 30 de março de 2021, às 16h00

1. Informe Epidemiológico 

Dra. Acácia Nasr apresenta os dados atuais da Covid-19 e sobre a vacinação no estado do Paraná.

Nesta terça-feira, foram confirmados 3.283 novos casos e 232 óbitos em decorrência da infecção.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 837.669 casos

confirmados e 16.404 mortos. 

2.916 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. 2.256 pacientes em

leitos SUS (929 em UTI e 1.327 em leitos clínicos/enfermaria) e 660 em leitos da rede particular

(317 em UTI e 343 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.838 pacientes internados, 983 em leitos UTI e 1.855 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.





Consulte aqui    o Boletim Epidemiológico completo.  

2. Orientações quanto à atuação das Equipes Multiprofissionais da Atenção Primária à Saúde

(APS) no contexto da pandemia COVID-19.

Rosiane, enfermeira da Divisão de Saúde da Família da SESA/PR apresenta a Nota Orientativa nº

2/2021:

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_30_03_2021.pdf












Dra Acácia  Nasr  ressalta  a  importância  dessas  orientações,  focando na atenção básica,  para o

combate à COVID-19. 

Lilian  Welz,  apoiadora  do  COSEMS,  relembra  que  representantes  do  CREFITO  se  colocaram  à

disposição para capacitar profissionais da área de fisioterapia e que, na sua região, seria muito

importante esse apoio. 

Ana Cristina de Carvalho Brito acha oportuno a elaboração de uma nota orientativa a respeito da

AB,  mas  também  entende  importante  que  haja  suporte  financiamento  aos  municípios  para  a

atenção básica. 

3.  Atualização da Nota Orientativa 9/2020 – sobre orientações às equipes e profissionais sobre a

Linha de Cuidado Materno Infantil durante a emergência em saúde pública pelo coronavírus.

Carolina Poliquesi apresenta uma síntese do documento, com os pontos revisados, explicitando o

aumento relevante no número de óbitos maternos durante a epidemia da covid-19. Que a NO

objetiva fortalecer o diagnóstico precoce, atenção maior para 3º trimestre da gestação, puerpério e

obesidade, dentre outros fatores: 















(…) 









Carolina recomenda a leitura do Manual de Recomendações às Gestantes e Puérperas frente a

pandemia da Covid-19: 

Aberta a palavra aos presentes: 

-  Representante da 16ª RS pergunta quantos óbitos até o momento no PR. Em resposta, dra

Acácia esclareceu: 17 óbitos maternos por COVID em 2020 e 15 óbitos maternos em 2021 (mais 2

em investigação). 

- Lilian Welz – COSEMS - comenta sobre o dado altíssimo informado pela dra Acácia. Ressalta a

importância  de  se  articular  essas  orientações  /ações  nos  municípios.  O  COSEMS/PR  fará  o

possível para auxiliar nisso.

-  Sobre a prioridade na vacinação,  a  gestante  entra conforme os  demais grupos prioritários.

Ainda não há um grupo específico para essas mulheres.



- Giórgia Luchesi, do COSEMS, informa que vem recebendo inúmeras reclamações dos municípios

que vem enfrentando dificuldades em relação ao Sistema de Notificação da Covid-19 (NOTIFICA

COVID), que vem apresentando instabilidade, demora no carregamento dos dados, não envio de

informações. Dra. Acácia Nasr informa que o setor responsável pelo sistema está trabalhando na

correção dessas falhas.

Encerrou-se a reunião às 17h13


