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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 7.297 casos e 311 óbitos em decorrência da

Covid-19.  Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná

soma 801.905 casos confirmados e 15.166 mortos. 2.777 pacientes com diagnóstico

confirmado de Covid-19 estão internados, com 2.205 pacientes em leitos SUS (893 em UTI

e 1.312 em leitos clínicos/enfermaria) e 572 em leitos da rede particular (287 em UTI e 285

em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 2.734 pacientes internados, 886 em leitos UTI e

1.848 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.

Entende haver subnotificação de casos por conta da testagem abaixo da média. 

A  Sesa  possui  agora  um  vacinômetro  atualizado  instantaneamente  a  medida  que  os

municípios inserem o número de doses aplicadas no sistema.

Para acessar, clique aqui .

 

http://201.77.18.66/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Transparencia_Covid.qvw&host=QVS@sparana00541&anonymous=true


Consulte aqui   o Boletim Epidemiológico completo.  

A  SESA  se  mostra  preocupada  com  relação  ao  acompanhamento  das  gestantes  e

puérperas (17 óbitos no ano passado, apenas por Covid-19, todas mortes evitáveis). E, de

janeiro a março/2021, 15 óbitos. Pede às Regionais de Saúde para que se movimentem no

sentido de orientar os municípios a monitorarem devidamente essas mulheres. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_23_03_2021.pdf


Deve-se atentar ao período final de gestação e puerpério, como mais sensível a óbito por

Covid-19. 

Em relação  às  crianças,  houve  aumento  de  casos  proporcionalmente  aos  dos  adultos.

Somando-se ao fato de que as crianças aderem menos às medidas de contenção da Covid-

19 (distanciamento, uso de máscaras, etc).

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 dias.













Observações:

Indicou uma projeção de 867 mil casos para o fim desta quinzena, no estado. Inflexão da

evolução dos casos que, segundo ele, pode  ser um reflexo das restrições decretadas pelos

municípios e Estado. Tendência de crescimento menos intenso também verificado nas ma-

crorregiões. Indicador de incidência estável em 4,5 casos a cada 10.000 pessoas. 

Apresentou o indicador de incidência para as Macrorregiões, bem como as projeções de ca-

sos diários. Na data de ontem, o número foi inferior a todos os cenários projetados para o

período, o que, nas palavras dele, pode refletir um quadro de infecção menos intenso, em-

bora num patamar ainda bem alto.

Apresentou as taxas de ocupação de leitos e ponderou que foram afetadas pela abertura de

novos leitos pelo Governo do Estado. Resumo por Macrorregião. 

Salientou que o número de pessoas que aguardam leitos ainda é alto. 

Assertiva de que a ocupação é superior a 100 embora os número não indiquem. 

Por fim, lembrou que as taxas são elevadíssimas



3. Atualização do Plano de Contingência  COVID-19 do Paraná

Foi apresentada a 5ª versão do Plano de Contingência (atualização). 

As  alterações  foram  feitas  considerando  a  publicação  da  3ª  edição  do  Guia  de

Enfrentamento à Covid-19 – MS, disponível aqui. 

Algumas delas, abaixo, em vermelho:

https://www.conasems.org.br/covid-19/materiais-de-apoio/










* Houve mudanças apenas no Anexo II. 

* O Plano atualizado estará disponível no site da SESA/PR, o mais breve possível.

4. Informes

-  Marcelo Hagebock questiona sobre a previsão da revisão da Nota Orientativa nº 48.

Em resposta, informou que o documento está em processo de revisão, mas que não tem a

informação de imediato sobre o prazo. 

- Sobre as notas orientativas 42 e 43, também estão em processo de atualização.

Encerrou-se a reunião, às 17h06. 


