
PA n. 0046.20.065143-1 
Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do coronavírus

Data: 16 de março de 2021, às 16h00

Abertura 

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

reunião apresentando a pauta do dia e informando que o Paraná receberá hoje 258.400

doses de vacina, que será distribuído às 22 RS na data de 17/3. Passou a palavra para a dra.

Acácia Nasr, para apresentação dos dados epidemiológicos. 

1) Informe Epidemiológico – Covid-19

Doutora Acácia Nasr apresenta atual status da COVID-19 no Estado do Paraná. A Secretaria

de Estado da Saúde contabilizou  nesta terça-feira, 16/3,  5.790 casos confirmados e 310

mortes em decorrência da infecção. O número de óbitos é o maior já divulgado em um só

dia desde o início da pandemia.  Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19

mostram que o estado soma 764.529 casos confirmados e 13.826 mortos em decorrência

da doença. O Paraná já aplicou 679.615 doses, sendo 506.333 da primeira dose e 173.282

da segunda dose contra a Covid-19 até o final da manhã. Portanto, 506.333 paranaenses já

foram vacinados. Ao todo, o Estado recebeu 1.001.600 doses do Governo Federal  até o

momento. 

2.468 pacientes  com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados.  São 2.019

pacientes em leitos SUS (882 em UTI e 1.137 em leitos clínicos/enfermaria) e 449 em leitos

da  rede  particular  (234  em  UTI  e  215  em  leitos  clínicos/enfermaria).  Há  outros  2.758

pacientes internados, 838 em leitos UTI e 1.920 em enfermaria, que aguardam resultados

de exames.  Eles  estão em leitos  da rede pública  e particular  e  são  considerados casos

suspeitos de infecção. 

Consulte aqui o Boletim Epidemiológico completo.  

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_16_03_2021.pdf


2)  Apresentação  (15'  cada)  das  4  Macrorregiões  e  debate  sobre  ações  regionais  de

enfrentamento da pandemia.

Macrorregião LesteMacrorregião Leste





Macrorregião NorteMacrorregião Norte









Macrorregião NoroesteMacrorregião Noroeste



Macro OesteMacro Oeste





Após as apresentações, dra. Maria Goretti informa que as reuniões do COE serão assim,

sempre terá espaço para as macrorregionais se manifestarem. 

Sobre o quanto apresentado, tem as seguintes observações a fazer: 

-  considerando a reclamação de todas  as  macros  em relação  ao  Notifica Covid, Maria

Goretti solicitou a manifestação do técnico Gabriel, da SESA, que informou que algumas

alterações estão em processo de ajustes visando à melhoria. Que, em breve, os problemas

serão solucionados. 

-  sobre a  Resolução 98,  sobre o retorno das aulas, a  SESA está elaborando uma Nota

Orientativa específica para detalhar ainda mais as competências em relação aos aspectos

relativos ao retorno das aulas (quando for possível). 

-  quanto à  comunicação entre SESA e regionais, Maria Goretti reafirma que o COE é o

principal mecanismo de comunicação, e que, por muitas vezes, abre a palavra aos presentes

e ninguém se manifesta.  Também existe os vários grupos de WhatsApp,  que possibilita

comunicação entre as Regionais e SESA nível central. Talvez o problema é ter tantos  canais,

porém, nenhum com a efetividade necessária. É algo a se pensar. 

-  esclarece, sobre os critérios de distribuição das doses de vacinas que no PR recebe, cuja

8ª  remessa  chegará  hoje,  que  a  SESA cumpre  rigorosamente  o  que  está  nos  informes

técnicos do Ministério da Saúde. Que o COSEMS/PR participa de todo o processo, e que

tudo é feito conforme o PNI e PEI/PR.

- que a intenção é melhorar o relacionamento, a escuta entre os agentes envolvidos.

- aproveita a oportunidade para dizer que as atividades do  PRI – Planejamento Regional

Integrado - serão retomadas, e nova resolução será publicada em breve.

3) Continuidade das Ações em ILPI - Nota Orientativa 41   

A técnica  Gisele  apresenta  as  alterações  efetuadas  na  Nota  Orientativa 41,  e  que será

continuado esse cuidado com os idosos, mesmo com o advento da imunização. Não se

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_41_MEDIDAS_DE_PREVENCAO_CONTROLE_E_TESTAGEM_PARA_COVID_19_NAS_%20INSTITUICOES_DE_LONGA_PERMANENCIA_PARA_IDOSOS_V4.pdf


deve, por ora, suspender as medidas de prevenção e controle. Foi enviado um memorando

circular para as regionais nesse sentido. Ainda existem surtos ativos em ILPIs. Que os idosos

são  muito  frágeis,  e,  em caso  de  contaminação  certamente  precisariam de  internação.

Espera-se que, em 15 dias da aplicação da segunda dose da vacina,  eles sejam de fato

imunizados,  mas  ainda  não  se  sabe  como  a  nova  cepa  vai  se  comportar.  Orienta  a

continuidade do monitoramento e cuidados,  disponíveis na  Nota Orientativa 41 (clique

para ler). Foi expedido memorando circular com essas orientações às regionais de saúde. 

É o que de mais relevante se discutiu nesta data. 

A reunião encerrou-se às 18h15. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_41_MEDIDAS_DE_PREVENCAO_CONTROLE_E_TESTAGEM_PARA_COVID_19_NAS_%20INSTITUICOES_DE_LONGA_PERMANENCIA_PARA_IDOSOS_V4.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_41_MEDIDAS_DE_PREVENCAO_CONTROLE_E_TESTAGEM_PARA_COVID_19_NAS_%20INSTITUICOES_DE_LONGA_PERMANENCIA_PARA_IDOSOS_V4.pdf

