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Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR  - Coronavírus

5 de abril de 2022, às 16h00

Pauta: informe  epidemiológico;  atualização  da  Nota  Orientativa  nº  39 (sobre

atendimento odontológico nos serviços públicos); nova discussão sobre a definição

da  periodicidade  das  reuniões  do  COE-Covid-19,  necessidade  ou  não  da

manutenção das apresentações das projeções do IPARDES; informes, se houver. 

1) Informe epidemiológico

Dra. Acácia Nasr apresenta o boletim do dia, registrando 1.780 casos confirmados

e 11 mortes em decorrência da Covid-19. Os dados acumulados do monitoramen-

to  da  Covid-19  mostram  que  o  Paraná  soma  2.409.376  casos  confirmados  e

42.707 mortos pela doença. Há 42 pacientes com diagnóstico confirmado  interna-

dos em leitos SUS (20 em UTI e 22 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em

leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria). Outros 297 pacientes

internados, 159 em leitos UTI e 138 em enfermaria, que aguardam resultados de

exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados ca-

sos suspeitos. 

Clique aqui para ler o Boletim Epidemiológico de 5.4.2022. 

2) Proposta de atualização da Nota orientativa nº 39/2020-SESA.

O documento prevê orientações referentes ao atendimento odontológico nos servi-

ços públicos frente ao COVID-10. Versão atual disponível no site da SESA/PR. Para

ler, clique aqui. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/Nota%20Orientativa%2039%20atualizada%2013-10-21.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/Nota%20Orientativa%2039%20atualizada%2013-10-21.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/informe_epidemiologico_05_04_2022.pdf


A proposta apresentada foi aprovada e será publicada nos próximos dias no site da

SESA.

A Divisão de Atenção à Saúde informou que todas as notas orientativas estão sen-

do atualizadas ou mesmo extintas, em decorrência da nova situação epidemiológi-

ca da Covid-19 e das leis e normas que agora vigoram. 

3) Definição da periodicidade das reuniões do COE

Novamente o assunto foi colocado em discussão.

O COE-Dengue se reunirá quinzenalmente. 

Quanto so COE-Covid-19, ficou acordado que os encontros ocorrerão apenas quan-

do houver necessidade. Será convocada pela SESA quando entender indispensá-

vel, de acordo com a situação epidemiológica da doença. Essa decisão não contra-

ria seu ato constitutivo (Resolução 126/2020).

4) Necessidade ou não da manutenção das projeções do IPARDES

Dra. Maria Goretti David Lopes coloca em discussão a questão e, ao fim, ficou deci-

dido que os levantamentos sobre o número de casos e de ocupação de leitos de

enfermaria e de UTI, pelo IPARDES, por ora, se torna desnecessário. 

Que a situação epidemiológica está controlada e que há segurança em se adotar

essa decisão, neste momento. 

5) Informes.

Não houve. 

É o relato do mais relevante. 

A reunião foi encerrada às 17h10.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/126_20.pdf

