
PA n. 0046.20.065143-1 – CAOPSAU

Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR  - Coronavírus

22 de fevereiro de 2022, às 16h00

Pauta: informe epidemiológico; atualização da  Nota Orientativa nº 40 – sobre rastreamento

laboratorial da COVID-19 e condutas de afastamento do trabalho; orientações para período do

Carnaval - 2022; informes (se houver).

Abertura: Luciane de Lima, da CVIS – SESA/PR, iniciou a reunião discorrendo brevemente sobre

a pauta do dia e agradecendo a participação de todos. 

1) Informe epidemiológico

Dra. Acácia Nasr apresenta o boletim do dia, que registra mais 11.001 casos confirma-

dos e 31 mortes em decorrência da Covid-19. O Paraná soma 2.277.795 casos confirma-

dos e 41.876 falecidos pela da doença. Nesta data, 169 pacientes com diagnóstico con-

firmado  de  Covid-19  estão  internados  em  leitos  SUS  (75  em  UTI  e  94  em  leitos

clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfer-

maria). Outros 1.027 pacientes estão internados, 412 em leitos UTI e 615 em enferma-

ria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particu-

lar e são considerados casos suspeitos. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_40_rastreamento_laboratorial_da_covid_19_e_condutas_de_afastamento_do_trabalho_v6_em_16-02-2022.pdf






Dra Acácia explicita que a existência de queda geral do número de casos e óbitos no Es-

tado, e a tendência é de que esses números caiam ainda mais. 

No entanto, importante reforçar que devem ser mantidos todos os cuidados durante o

período do carnaval, bem como a continuidade da vacinação das doses de reforço e de

crianças em todo o Estado. Que a cobertura da vacinação de crianças tem que melhorar,

pois ainda está, em média, em 30%. Alguns pais ainda resistem em vacinar seus filhos.

Foi sugerido que a SESA/PR reforce as campanhas de divulgação sobre a importância da

imunização desse público. 

 

Leia aqui   o Boletim Epidemiológico  completo  

2.     Nota  Orientativa  nº  40   –  sobre  rastreamento  laboratorial  da  COVID-19  e  condutas  de  

afastamento do trabalho

Dra. Acácia Nasr  inicia as considerações sobre o documento, explicitando que as principais

mudanças foram em relação à definição de cálculo da quarentena, ocasiões em que indivíduos

não precisam de quarentena,  novas  considerações sobre isolamento e surtos,  informações

sobre sintomas (independente do estado vacinal),  sobre o uso dos testes disponíveis  (com

registro na ANVISA), notificação de casos em tempo oportuno, declaração de isolamento e

comunicado  de  isolamento  domiciliar.  O  documento,  ainda,  recomenda  aos  municípios  a

emissão  de  decreto  para  regulamentar  o  comunicado  de  isolamento  domiciliar  por

laboratórios clínicos, farmácias e drogaria para fins de controle da circulação e propagação da

Covid-19 e da influenza. 

O texto, que foi atualizado em 16/2/2022, que está disponível, na íntegra, no link abaixo: 

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

02/no_40_rastreamento_laboratorial_da_covid_19_e_condutas_de_afastamento_do_trabalho_

v6_em_16-02-2022.pdf

Em  breve,  a  Nota  Orientativa  nº  43/2020  será  atualizada  (rastreamento  e  condutas  para

trabalhadores de saúde). 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_40_rastreamento_laboratorial_da_covid_19_e_condutas_de_afastamento_do_trabalho_v6_em_16-02-2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_40_rastreamento_laboratorial_da_covid_19_e_condutas_de_afastamento_do_trabalho_v6_em_16-02-2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_40_rastreamento_laboratorial_da_covid_19_e_condutas_de_afastamento_do_trabalho_v6_em_16-02-2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/no_40_rastreamento_laboratorial_da_covid_19_e_condutas_de_afastamento_do_trabalho_v6_em_16-02-2022.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/informe_epidemiologico_22_02_2022.pdf


3) Orientações para o período do Carnaval 2022

Trata-se de um compilado das principais orientações e medidas preventivas de contenção da

contaminação da Covid-19, que devem ser reforçadas no período de feriado.







O documento será, em breve, publicado no site da SESA/PR. 

Informes: não houve.  

A reunião foi encerrada às 17h10.


