
PA n. 0046.20.065143-1 – CAOPSAU

Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

8 de fevereiro de 2022, às 16h00

Pauta: informe epidemiológico; projeções de número de casos e ocupação de leitos

feitas pelo Ipardes; Nota Orientativa nº 3: identificação e controle de casos de COVID-

19 em instituições de ensino no Paraná;  Nota Técnica nº 2/2022-CNPG, expedida pelo

Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, e  Nota Técnica nº 2/2022 do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do MPPR,

referentes  à  vacinação  contra  COVID-19  em  crianças  e  adolescentes;  informes  (se

houver).

Abertura: doutora  Acácia  Nasr iniciou  a  reunião  discorrendo  brevemente  sobre  a

pauta do dia, agradeceu a participação de todos e iniciou nomeando e elogiando os

profissionais  que  contribuíram  para  a  edição  da  Nota  Orientativa  nº  3,  sobre  a

identificação e controle de casos de COVID-19 em instituições de ensino no Paraná. 

1. Considerações sobre a Nota Orientativa nº 3:     identificação e controle de casos de  

COVID-19 em instituições de ensino no Paraná

Dra.  Acácia  Nasr  concede espaço para os  profissionais  médicos  se  manifestarem a

respeito do trabalho conjunto na elaboração do documento.

Dr. Rubens Cat, Pediatra Chefe do Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas

https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/notas_tecnicas/2022/NT_2_2022/nota_tecnica_2_2022_CAOPSAU.pdf
https://comunicacao.mppr.mp.br/arquivos/File/ASCOM/NotaTecnica_vacinacao_criancas_CNPG.pdf


da  UFPR,  destacou  a  importância  e  imprescindibilidade  da  reabertura  das  escolas.

Disse  ser  fundamental  a  atualização  constantemente  os  protocolos  de  segurança

sanitária  nas  escolas  e  que  seu  cumprimento  seja  devidamente  fiscalizado.  Que  a

saúde e a educação estão diretamente vinculados, sendo ambos direito das crianças e

dos adolescentes. 

Dra. Maria Esther Graf,  médica infectologista, agradece a oportunidade de contribuir

para  a  Nota  Orientativa  nº  3/22.  Que  a  reabertura  das  escolas  são  fundamentais,

considerando todos os problemas que surgiram nestes dois anos de pandemia, como o

aumento dos problemas sociais (como a evasão escolar) e também de saúde mental

desse público (número crescente de suicídios e problemas psicológicos). Parabeniza a

decisão do Estado do Paraná em determinar o retorno presencial dos estudantes. 

Dr.  Clóvis  Arns  da  Cunha, Presidente  da  Sociedade  Brasileira  de  Infectologia  (SBI),

membro  do  Comitê  Extraordinário  de  Monitoramento  Covid-AMB,  entende  que  os

casos de Covid devem ter sensível queda nos próximos dias, que a taxa de transmissão

está hoje em 0,79 em Curitiba, podendo dizer que a situação está a melhorar, que a

posição é de otimismo. Que a chance de um adulto VACINADO evoluir para um quadro

grave, hoje, é de praticamente de 1 para cada 1000 contaminados. O número de casos

aumentou muito, mas o agravamento também caiu, indiscutivelmente. Que algumas

crianças terão Covid, inevitavelmente, mas que existe mais proteção na escola do que

no seu ambiente social. Refere que o uso da máscara é a medida mais importante para

a contenção da doença nas escolas. Em segundo lugar, a fundamentalidade de não se

pode  ignorar  qualquer  sintoma  respiratório  que  eventualmente  se  observe  nas

crianças. Que as demais medidas também são fundamentais, mas que estas duas são

as principais, a seu ver.

Dra Acácia Nasr iniciou a apresentação do documento, que está em sua 3ªversão,

que pode ser acessado, na íntegra, em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/

2022-02/no_03_2021_escolas_v3_04-02-2022_final.pdf

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_03_2021_escolas_v3_04-02-2022_final.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_03_2021_escolas_v3_04-02-2022_final.pdf


Comenta  também  sobre  a  edição  da  Resolução  36/22,  que  Altera  o  art.  18º  da

Resolução SESA nº 860 , de 23 de setembro de 2021 e suspende a triagem por meio da

aferição  da  temperatura  corporal  para  afastar  suspeita  da  COVID-19  no  Paraná.

Acessível em https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426970 

Algumas  dúvidas  surgiram  entre  os  participantes,  especialmente  em  relação  à

divergência de orientações da N.O. em questão (nº3/22) com as constantes na N.O.

40/21,  especificamente,  sobre  a  indicação  de  não  quarentena.  Em  resposta,  a  dra

Acácia disse que a NO 40/21 será revisada em breve. Que a NO 3/22 tem as medidas

mais atuais a serem seguidas. As demais, serão revisadas o quanto antes, no sentido de

uniformizar essas recomendações. 

2)   Nota  Técnica  nº  2/2022-CNPG,  expedida  pelo  Conselho  Nacional  dos

Procuradores-Gerais, e Nota Técnica nº 2/2022 do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do MPPR, referentes à vacinação

contra COVID-19 em crianças e adolescentes. 

Vera  Rita  da  Maia, chefe  da  Divisão  de  Vigilância  do  Programa  de  Imunização   -

SESA/PR, discorrerá sobre o tema, iniciando com dados sobre a vacinação no Paraná, e,

após, sobre a obrigatoriedade de vacinação de crianças e adolescentes e a análise do

posicionamento do CNPG e Caop Saúde sobre o tema. 

Abaixo, os dados atualizados do Paraná:

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426970
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/notas_tecnicas/2022/NT_2_2022/nota_tecnica_2_2022_CAOPSAU.pdf
https://comunicacao.mppr.mp.br/arquivos/File/ASCOM/NotaTecnica_vacinacao_criancas_CNPG.pdf










Sobre a obrigatoriedade, ponderou que a vacina da influenza, por exemplo, para

fins de apresentação de carteira  na escola,  não é considerada obrigatória no

Estado do Paraná. 

Em relação à Covid, devido ao início recente da campanha de vacinação para

essa faixa etária, à fragilidade do sistema de informação em saúde e, também,

pelo envio de doses pelo MS (que está ocorrendo aos poucos), entende que o

cenário atual  não permite que o Estado torne obrigatória a vacinação contra

essa doença. 

Que “seria muito bom se existisse uma lei que obrigasse a vacinação dessa faixa

etária”.  A  nota  do  CNPG,  no  entanto,  dispõe  que  a  vacinação  deveria  ser

obrigatória. O Estado entende que está investindo em educação em saúde e que

isso conscientiza a população sobre os benefícios da vacinação de crianças. 

Repete  que  o  cenário  atual  não  é  favorável  para  que  se  exija  a  imunização

obrigatória para crianças e adolescentes. Que, por tais motivos, a SESA segue o

preconizado pelo PNO, ou seja, a não obrigatoriedade.

Giorgia  Luchese,  representante  do  COSEMS/PR,  concorda  que  não  há

possibilidade  técnica,  atualmente,  de  se  executar  uma  vacinação  obrigatória

para crianças (pela dependência do envio de suprimentos pelo MS, fragilidade

do sistema, etc). 

Ediane (sobrenome não mencionado), representante do COSEMS/PR, relata a

perda  de  muitas  informações  técnicas  por  conta  da  queda  do  sistema  do

Ministério  da  Saúde.  E  concorda  com  a  dificuldade  em  se  executar  essa

vacinação como obrigatória. 

Dr.  Daniel  Pedro  Lourenço,  Promotor  de  Justiça,  atuante  no  CAOP  Saúde

Pùblica – MPPR, defende que, ao contrário do que foi explicitado, existe sim

legislação  que  torna  obrigatória  a  vacinação  das  crianças.  Que  está  claro  no



Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 14, §1º torna obrigatória a

vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ao

que parece, existe uma dificuldade operacional em tornar prática essa situação,

mas não se pode colocar em dúvida a existência da obrigatoriedade legal. 

Pontou ainda, a previsão constante da Lei 13.979/2020 (sobre as medidas de

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  coronavírus),

mencionada  na  Nota  Técnica  3/22,  do  CAOP Saúde,  que  torna  obrigatória  a

vacinação para o público juvenil (art. 3º, III, d). 

Se solidariza  com as dificuldades  operacionais,  de gestão,  dentre outras aqui

mencionadas,  porém, a partir da aceitação da obrigatoriedade legal,  o que é

indiscutível,  propõe  que  possa  se  estudar  alternativas  para  resolver  esses

problemas. 

Vera  Rita  da  Maia discorre  sobre  a  queda  preocupante  no  percentual  de

vacinação  dessa  faixa  etária,  reiterando  que,  neste  momento,  existem

fragilidades  técnicas  na  saúde,  também  na  área  da  educação,  e  em  outras

esferas  que  impactam  diretamente  nessa  situação.  Que  o  cumprimento  do

próprio  calendário  vacinal  está  difícil  no  Estado  do  Paraná.  Que  os  cenários

devem ser avaliados em conjunto – saúde,  educação,  Conselho Tutelar,  MP…

para  que  seja  traçada  uma  linha  de  atuação  adequada,  condizente  com  a

situação apresentada. 

Destacou,  por  fim,  a  importância  de se  trabalhar  na ampliação da cobertura

vacinal geral, nesta faixa etária.  

Dr. Daniel Pedro Lourenço  mencionou que há, no Caop Saúde, procedimento

administrativo  instaurado  que  trata  especificamente,  no  âmbito  do

planejamento estratégico da instituição,  sobre ações visando à adequação da

cobertura vacinal de crianças e adolescentes. 



3) Informe epidemiológico

Dra Acácia apresenta o boletim do dia, que registra 22.894 casos confirmados e

80 mortes (que não necessariamente representam a notificação das últimas 24

horas) em decorrência do coronavírus.  Os dados acumulados do monitoramento

da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.106.831 casos confirmados e 41.304

mortos pela doença. 189 pacientes com diagnóstico confirmado estão interna-

dos em leitos SUS (84 em UTI e 105 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em

leitos da rede particular  (UTI  ou leitos  clínicos/enfermaria).  Outros  1.370 pa-

cientes internados, 500 em leitos UTI e 870 em enfermaria, que aguardam resul-

tados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são consid-

erados casos suspeitos.

Leia aqui   o Boletim Epidemiológico  completo  

4) Projeções de número de casos e ocupação de leitos – IPARDES

Marcelo, representante do IPARDES, exibe apresentação dos dados do desenvol-

vimento da epidemia da COVID-19 no Estado do Paraná e por macrorregiões, e a

disponibilidade de leitos de UTI e enfermaria, referentes ao período de 1 a 15 de

fevereiro.

Todas as informações estão disponíveis neste link:  http://saude.mppr.mp.br/ar-

quivos/File/Corona/Atas_COE/Projecoes_casos_data_diagnostico-

macro_01022022_08fev.xlsx  

Em resumo, os gráficos referentes ao números do Estado: 

 

http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atas_COE/Projecoes_casos_data_diagnostico-macro_01022022_08fev.xlsx
http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atas_COE/Projecoes_casos_data_diagnostico-macro_01022022_08fev.xlsx
http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atas_COE/Projecoes_casos_data_diagnostico-macro_01022022_08fev.xlsx
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/informe_epidemiologico_07_02_2022_0.pdf




Informes: não houve.  

A reunião foi encerrada às 18h13min. 


