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Na reunião de hoje foram abordados os seguintes temas, em resumo:  
 
1. Informe Epidemiológico – Acácia Maria Lourenço Francisco Nasr, médica da 
SESA-PR, iniciou com relação ao Informe Epidemiológico de hoje, 
apresentando os seguintes dados:  hoje no Paraná, temos 557.856 casos de 
covid-19 e 10.169 óbitos; embora os dados apontem para decréscimo da 
transmissão de pessoa para pessoa (0,8%), o índice de isolamento estadual 
diário aponta que as pessoas não estão praticando o isolamento, reafirmou a 
necessidade de serem evitadas aglomerações e manter o uso de máscara 
quando preciso;  sobre o risco de morte pela covid-19 hoje, está em 1,8%. 
Apresentou a incidência dessa doença a cada 100 mil habitantes: 
 

 

 

Prosseguiu apontando que o número de novos casos está bastante acima ao 
preconizados pelas agências informadoras. Ainda, que a patologia é mais 



incidente nas pessoas que estão em atividade, o que está indicado, por 
exemplo, no gráfico de casos por sexo: 
 

 

 
Afirma, de forma crítica e preocupada, que existem 167 mil casos em aberto 
no Notifica Covid-19, que precisam ser atualizados com urgência pelos 
municípios. Sugere que as Regionais de Saúde atuem nesse sentido. Chama 
atenção para as idades acometidas pela doença no estado, porque os casos 
ativos em adultos, adultos positivados, têm levado para casa o vírus, 
acometendo crianças e adolescentes, entre 10 e 19 anos. Aliás, esse público 
também está em grande circulação. 
 

 

 



Diante disso, dra. Acácia recomenda o monitoramento intensivo e próximo da 
juventude com o retorno das aulas.  
Apresenta que a ocupação de leitos de UTI em todo o estado está em 84%. A 
macro Norte em primeiro lugar, seguida da Leste. 
As informações completas do boletim atual estão disponíveis em: 
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/
2021-02/informe_epidemiologico_04_02_2021.pdf 
 
2. Marcelo - profissional do IPARDES, apresenta as Projeções da Covid-19, 
casos confirmados e uso de leitos. Afirma que na última semana a taxa de 
crescimento de casos é de 0,94%, a menor desde novembro de 2020, contudo, 
casos abertos no sistema Notifica Covid-19 podem ter reflexos futuros. Avança 
para a projeção (em linha tendencial) para os próximos quatorze dias, logo, se 
forem 616 mil casos em 16/2, o crescimento seria de 0,80%, número bastante 
menor do que os anteriores de fato. Com relação as macrorregionais, salienta 
que a Leste, seguindo 0,64% dia, terá 272 mil em 16/2, resultado impactado 
pelo crescimento em Ponta Grossa que é de 1% dia: 
 

 

A Norte apresenta quantitativo de crescimento maior por conta de Londrina, 
Cornélio Procópio e Jacarezinho. 



Apresenta as projeções em todo o estado e as três possibilidades: otimista, 
tendencial e pessimista a partir do que observado: 
 

 

Agora por macrorregional:  

 



Ainda macrorregionais, mas a projeção de casos diários:

 
Afirma que o Paraná já está próximo de 4 mil casos dia. Apenas a Leste 
responderia por 1700. Ainda, a taxa de ocupação de leitos em UTI segue em 
níveis bastante elevados em todo o estado, com os leitos de enfermaria 
mantendo-se estável: 
 

 

Algumas conclusões sobre as análises feitas pelo IPARDES: Leste acima de 60% 
na ocupação de leitos de UTI, podendo chegar a 80%. Noroeste acima de 70%, 



podendo chegar em 75%. Abre-se a palavra. Claudio Cordeiro, da 18ª RS, 
intervém para sinalizar sua preocupação com a ocupação de leitos de UTI e 
também porque observou que em Cornélio Procópio e mesmo outros 
municípios da RS, estão surgindo casos mais graves que não haviam antes. 
Claudio se pergunta se pode haver relação com as variantes do vírus. Moacir 
Pires Ramos então pergunta a Claudio como está a movimentação da 
população entre as regiões Sul de São Paulo e Norte do Paraná. Marcelo diz 
que o comercio traz muita movimentação, vai e vem. Exemplifica com a 
população de Cornélio Procópio que seguem em excursões de comércio e 
também para férias no Nordeste, as excursões não pararam. Finaliza afirmando 
que existe sim um grande fluxo de pessoas entre os estados, especialmente 
movimentado pelo comércio. 
 
3. INFORMES: 
 
3.1 Elaine Dremer, médica da SESA-PR, expõe a Nota Técnica nº 59/2021-
CGPNI/DEIDT/SVS/MS, a partir da seleção dos trechos mais significativos na 
visão da profissional, retirados da apresentação feita na reunião e aqui 
replicados: 
 

 

 

A nota usou a seguinte figura: 



 

 

 

 

As três referidas são as identificadas no Reino Unido, na África do Sul e no 
Brasil (aqui, identificada pelo Japão). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANCIA GENOMICA 



 

Elaine Dremer aponta para que se dê atenção às medidas de vigilância tratadas 
na nota: 

 

 

 

Finaliza afirmando que o sequenciamento genético faz parte do estudo sobre 
as variantes, contudo, estudos não se confundem com tratamento e vacinação, 
que não são afetados pela descoberta de variantes, ademais, acredita-se que 
ainda muitas outras variantes serão descobertas. 
 
3.2 Maria Goretti David Lopes, diretora da SESA-PR, informa sobre o 
quantitativo de novas doses de vacina, nova remessa, que estão previstas para 
chegar hoje, mas não chegaram, talvez cheguem à noite, mas não pode afirmar.  
A divisão na distribuição não pode então ainda ser feita, porque a SESA-PR não 
recebeu o informe técnico sobre a nova remessa. A par disso tudo, o 



entendimento que se tem é de quem o novo quantitativo corresponderia a 
ampliação da vacinação em profissionais de saúde, vacinação dos idosos com 
mais de 90 anos de idade e dos profissionais da SESA. Afirma que se fossem 
vacinar todos os idosos a partir de 60 anos, simplesmente já não haveria doses 
suficientes. É momento para se ter calma e bom senso. Aponta que já deram 
conta da vacinação de idosos institucionalizados e indígenas, com algumas 
poucas exceções: recusa de idosos e caciques em serem vacinados. Renato de 
uma das regionais explica que não irão avanças com alguns caciques, pergunta 
o que ele deve fazer com as vacinas não aplicadas em indígenas. Maria Goretti 
disse que verificará com o DSEI. Uma servidora da 9ª RS pede a palavra para 
dizer que existe uma aldeia indígena que se recusou a serem vacinados, 100% 
de recusa, enquanto outra, por exemplo, 100% de aceitação. Que agradece a 
intervenção feita sobre o assunto e também espera solução sobre as vacinas 
que não serão aplicadas para o grupo em que foram destinadas. Maria Goretti 
retoma a palavras e reforça que os anexos integram o plano aprovado no 
estado e devem ser respeitados. Que teve muitas dificuldades com os 
municípios, no que se refere à compreensão sobre o anexo II, mesmo que este 
estivesse detalhado em relação ao grupo de profissionais, para justamente 
evitar dúvidas.  
 
3.3 Elaine Dremer volta a falar, agora sobre reunião havida em 2/2, que resultou 
na formação de um grupo para apoio, controle e acompanhamento de surtos 
no Paraná (GRUPO DE SURTO); ressaltou a importância dos profissionais que 
registram dados no Notifica Covid-19 buscarem a TI da SESA; a TI procedeu 
alteração no sistema de notificações. E retoma a questão dos surtos que se 
encontram abertos e que devem ser fechados o quanto antes, possibilitando 
um panorama mais realista dos casos. 
Encerrou-se a reunião. 


