
Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR  

Data: 9 de março de 2021, às 16h10

Abertura  

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

reunião destacando a presença dos presidentes da FEMIPA – Federação das Santas Casas de

Misericórdia  e  Hospitais  Beneficentes  do  Estado  do  Paraná,  Charles  London  e  da

FERROSPAR – Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde no Estado

do Paraná , Rangel da Silva. Discorreu sobre a pauta da reunião e justificou a ausência de

alguns dos profissionais da SESA. 

1. Informe Epidemiológico 

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

de forma resumida os principais dados sobre a Covid-19 no Paraná, ressaltando o problema

generalizado  da  fila  de  espera  para  leitos  UTI  e  enfermaria.  Hoje,  5.349  novos  casos

confirmados e 212 mortes causada pelo coronavírus - o maior número de óbitos divulgados

diariamente desde o  início  da  pandemia.  O Paraná soma 728.333  casos  confirmados e

12.711 óbitos em decorrência da doença. 2.174 pacientes com diagnóstico confirmado de

Covid-19 estão internados. São 1.803 pacientes em leitos SUS (769 em UTI e 1.034 em leitos

clínicos/enfermaria)  e  371  em  leitos  da  rede  particular  (181  em  UTI  e  190  em  leitos

clínicos/enfermaria). Há outros 2.460 pacientes internados, 844 em leitos UTI e 1.616 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. Vacinação contra a COVID-19 no Estado do Paraná

Vera Rita da Maia, Chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunizações da SESA/PR,

informa os dados da vacinação no estado até o momento.  O Paraná já aplicou 545.966

doses, sendo 413.611 da primeira dose e 132.355 da segunda dose contra a Covid-19 até o

final da manhã desta terça-feira, 9 de março. 

O Estado receberá hoje 148.600 doses (a maioria destinada a idosos das faixas etárias 80 a

84 anos e 75 a 79 anos e; apenas 1,5% delas para trabalhadores de saúde.  Com a nova

remessa enviada pelo Ministério da Saúde do imunizante Coronavac, o Estado ultrapassa a

marca de 1 milhão de doses recebidas, chegando a 1.001.600 vacinas. 

A previsão é que o novo lote chegue hoje, às 19h, ao Aeroporto Afonso Pena, em seguida,

os imunizantes são encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar),

que começará a distribuição às 22 Regionais de Saúde já na quarta-feira. O Paraná recebeu,

até o momento, 853 mil doses de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de

imunização, em 18/1. Da Coronavac/Butantan foram 265.600 no primeiro lote, 39.600 no

segundo lote, 147.200 no terceiro lote, 64.800 no quarto lote e 146.800 no quinto lote,

além de mais 189.000 doses da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Com as novas doses, o Estado

dá  continuidade  à  aplicação  de  vacinas  nos  públicos  prioritários,  que  segue  o  Plano

Estadual  de  Vacinação  contra  a  Covid-19,  na  mesma  linha  do  Programa  Nacional  de

Imunizações (PNI).

Vera salienta a importância dos Municípios registrarem todas as doses aplicadas, para que

haja controle efetivo da imunização. 

Com relação  aos  profissionais  de  saúde,  Estado vacinou  84% deles  (anexo  II,  do  plano

estadual). Que aguarda o envio de mais imunizantes para que se atinja os 100%.

Adriane Carvalho, da 2ª Regional de Saúde, menciona conversa com o COSEMS/PR sobre

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-03/informe_epidemiologico_09_03_2021.pdf


profissionais  vacinados  que  não  estão  cadastrados  no  CNES,  ou  profissionais  de  alta

rotatividade  que  foram  vacinados  e  não  estão  mais  prestando  serviço,  e  outros  que

trabalham em serviços meramente administrativos. 

Em  resposta,  Vera  Maia  informa que  amanhã,  às  11h00,  haverá  reunião  em  que  será

discutida essa questão junto ao CONASS e CONASEMS.  

Que as diretrizes do Programa nacional de imunização estão sendo seguidas pela SESA/PR. 

O dr. Cláudio Cordeiro, da 18ª RS, menciona que CRO/PR tem notificado alguns municípios

do estado pela falta de vacinação dos odontólogos. Vera Maia informa que tem recebido

solicitações de informações e questionamentos de todos os conselhos de classe, mas que

procura orientar da melhor forma possível, para que aguardem o momento certo para a

imunização, conforme o plano.

Informa que até o mês de abril,  o  Paraná deve receber aproximadamente 150/160 mil

doses por semana, se o laboratório cumprir com o programado.

Lilian, representante da 3ª RS, demonstra preocupação sobre novos profissionais de linha

de frente que não foram vacinados. Vera explica que esse assunto está na pauta da reunião

de amanha com CONASS e CONASEMS, e que deve-se aguardar as orientações.

Aqui para ver    os dados da vacinação no estado   

3. Nota Orientativa nº 19 – Manejo de óbitos (atualização)

Luciane Dremer apresenta alterações na  Nota Orientativa nº 19 (clique aqui  para ver a

versão 4). A versão 5 será acrescida dos seguintes itens: 

http://www.coronavirus.pr.gov.br/Vacinacao-numeros
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_19_MANEJO_DE_OBITOS_SUSPEITOS_E_CONFIRMADOS_POR_DOENCA_POR_COV%20ID_19_V4.pdf






A nota (versão 5), na íntegra, será publicada no site da SESA/PR até o final do dia. 

4. Informes

Irina Riediger, diretora técnica do Lacen/Pr, discorre sobre a variante de preocupação (P1)

do coronavírus no estado.

Esclarece  que  a  FIOCRUZ  desenvolveu  internamente  uma  pesquisa  em  que  foram

analisados 216 testes positivos com maior carga viral do Paraná. Destes, 70% eram a nova

cepa (P1). Foram cerca de 3 mil testes positivos no sábado, mas eles sequenciaram só

216,  então  não  dá  para  falar  que  a  cepa  é  a  prevalente  no  Paraná,  mas  que  está

circulando.

Que  entende  que  essa  divulgação  foi  precipitada  e  haverá  uma  reunião  amanhã  de

manhã com o pesquisador da Fiocruz do Amazonas, para esclarecer melhor esses dados. 

Que a cota do LACEN/PR para a FIOCRUZ analisar é de 10 sequenciamentos genômicos

por mês. Que foi pedido a análise da variante P1, e a FIOCRUZ negociou que se manteria

essa cota (eventuais  novas variantes),  mais a investigação dessa cota de suspeitas de

variantes P1. Hoje a cota é de 10 por semana. 



Com base nesses dados, Irina entende que não se pode afirmar que existe transmissão

comunitária da variante de preocupação P1 no estado do Paraná. 

 



Cláudio Cordeiro, discorre sobre problemas com o sistema NOTIFICA-COVID-19, para que

se faça a atualização dos óbitos antes do envio dos dados para a SESA. Que o sistema está

muito lento, o que dificulta o trabalho. Que aguardar o “fechamento” do óbito, deverá

atrasar muito o envio dos dados para a SESA. Luciane vai encaminhar o problema para o

setor responsável, para resolução. 

Às 17h18, encerrou-se a reunião. 

Obs: o áudio da reunião estava prejudicado em alguns momentos. 


