
Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR  

Data: 11 de março de 2021, às 16h00

Abertura  

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

reunião relatando que há um ano o Paraná vem enfrentando a epidemia do coronavírus e

nesta oportunidade vai discorrer sobre as ações a serem desenvolvidas pela SESA, iniciando

pelo planejamento dos leitos, na estrutura hospitalar, com o dr Vinícius Filipak. 

1) Novo Plano de Contingência da Rede Hospitalar

Doutor Vinícius Filipak apresentou a atual estrutura de leitos no Paraná. 





Após, esboçou os dados de ocupação dos leitos em todos os estabelecimentos de saúde do

estado. 



Relata o recorde de pacientes internados simultaneamente no Estado (4871).

 

Disse que, de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, aumentou em 58% os pacientes

internados. 85%, apenas os em UTIs. Entende que a COVID de hoje é outra doença, se

comparada  à  COVID  do  ano  passado.  O  potencial  de  transmissão  é  assustador,  e  a



gravidade,  substancialmente maior. 

Abaixo, apresenta a evolução da ativação dos leitos exclusivos Covid.















2)  Informe Epidemiológico,  com destaques de 1 ano de pandemia no Paraná: ações e

novos desafios.

Dra.  Acácia  Nasr  apresenta  os  indicadores  atuais  da  infecção  no  estado  do  Paraná,

disponíveis  no boletim epidemiológico  publicado  diariamente  no  site  da  SESA/PR.  Hoje

registrou-se 4.336 novos casos confirmados e 99 mortes em decorrência do coronavírus,

somando-se 740.955 casos no Paraná. Os casos confirmados divulgados nesta data são de

março (3.282),  fevereiro (369) e janeiro (183) de 2021 e dos seguintes meses de 2020:

março (2), abril (11), maio (14), junho (41), julho (79), agosto (60), setembro (54), outubro

(24),  novembro (53) e dezembro (164).  2.348 pacientes com diagnóstico confirmado de

Covid-19 estão internados. São 1.929 pacientes em leitos SUS (829 em UTI e 1.100 em leitos

clínicos/enfermaria)  e  419  em  leitos  da  rede  particular  (209  em  UTI  e  210  em  leitos

clínicos/enfermaria). Há outros 2.523 pacientes internados, 829 em leitos UTI e 1.694 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. Informa o óbito

de mais 99 pessoa, 45 mulheres e 54 homens, com idades que variam de 23 a 97 anos. Três

óbitos ocorreram em 2020 (setembro, outubro e dezembro) e os demais entre 5 de janeiro

a 10 de março de 2021. 









Consulte aqui   o Boletim Epidemiológico completo.  

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_11_03_2021.pdf


Dra.  Maria  Goretti  David  Lopes  esclarece  que  a  SESA  continuará  se  esforçando,

trabalhando  ainda  mais  para  dar  conta  dessa  situação  epidemiológica  grave  em  que

estamos passando. Que, apesar de todo o esforço (descreveu diversas ações efetivadas ao

longo do ano de 2020 e início de 2021), não foi suficiente para evitar que se chegasse a esse

ponto crítico, pois vieram novas variantes do vírus e registrou-se o baixo isolamento social.

“Apelou”  a  todos  os  integrantes  do  COE  para  que  repensem  sobre  o  que  poderia  ser

aprimorado, ou feito a mais, para que essa situação se reverta. Pensa que a comunidade

deveria respeitar mais a autoridade sanitária, confiasse mais nas decisões dos gestores. Que

a SESA/PR fez diversas campanhas de mídia para tentar sensibilizar a população de que se

deve fazer o que as autoridades orientam para o enfrentamento da epidemia. 

Abriu a palavra aos participantes, para sugestões:

Lilian  Welz,  apoiadora  do  COSEMS/PR, sugere  que  melhore  a  discussão  sobre

rastreamento e que se efetue a quarentena dos contatos, que se converse com os novos

gestores sobre essa ação e se intensifique as campanhas de mídia clara para a população,

como, por exemplo: “se você teve contato com alguém com COVID, se isole, não esconda

seu resultado, proteja-se e proteja tua comunidade”. 

Patrícia Branco, do CREFITO, coloca os profissionais de fisioterapia à disposição de todas as

regionais de saúde, com a oportunidade de capacitar profissionais em relação a atuação na

síndrome pós-covid, e outros problemas dela decorrentes. 

Adriana Oliveira, da SEJU,  lamenta a situação que o estado vive no momento, fala do

desafio  do  negacionismo,  entende  que  as  campanhas  de  mídia  devem  ser  mais

intensificadas. 

Charline Benhuk, propõe, em relação ao contingente de trabalhadores, a ativação da Força

Estadual  do  SUS,  com  cadastro  Estadual  de  profissionais  da  Saúde  (inclusive  mediante

voluntariado). Seria uma tentativa para mitigar os impactos, alguns municípios já viviam a

defasagem e sobrecarga dos profissionais antes da pandemia,  agora está um verdadeiro

cenário de guerra.



Representante da 9ª Regional de Saúde fala da escassez de medicamentos, em especial,

sedativos, que estão faltando em HPPs e UPAs. Maria Goretti se comprometeu a averiguar a

situação e dar retorno. 

A reunião encerrou-se às 17h32. 


