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Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do
coronavírus

6 de janeiro de 2022, quinta-feira, 16h.

A Dra. Maria Goretti David Lopes: Faz a abertura. Reporta que a realização da presente

reunião nesta data foi expressamente recomendada pelo Dr. Beto Preto. Surgiu um surto

de Covid-19, variante Ômicron e há o registro de transmissão comunitária do H3N2.

1) Informe Epidemiológico COVID-19;

A Dra. Acácia Nasr: Faz apresentação. Matriz de Risco no PR, onde demonstra os

dados até então contabilizados:

Coeficiente de incidência:



Positividade dos testes:

Média Móvel

Taxas de Ocupação atual:





Coeficiente de mortalidade

Vacinas

O Dr. Moacir Pires Ramos. Enaltece que não houve o agravamento com o aumento da
transmissibilidade. Traçou parelelos de ordem técnica e epidemiológica envolvendo dados
vinculados à SRAG. Em passado recente. Reporta que a informação é valiosa, porque



mesmo com a H3N2, não há aumento da gravidade das ocorrências.

A Sr. Georgia. Pelo Cosems, cita a presença dos diretores na reunião.

O Sr. Wanderson de Oliveira. Reporta preocupação quanto à remoção pelo SAMU de
pacientes em determinadas regionais de saúde. Enaltece que felizmente os casos não
estão sendo graves. Reporta que o Diretor clínico do SAMU foi contatado para eventual
necessidade de implemento de reforço no que se refere à equalização de remoções de
pacientes neste período. Enaltece que foi formalmente solicitado à regional
desenvolvimento de estudos para eventual plano de estruturação emergencial, se
necessário.

A Sra. Maria Goretti. Pela diretoria da SESA será priorizada a análise da demanda e a
adoção de medidas que eventualmente se fizerem necessárias. Acerca da aventada
situação da fixação do prazo para isolamento de servidores da saúde suspeitos de
infeção por Covid, reporta que há dificuldade de reduzir prazos de isolamento por conta
também da H3N2. Continua-se praticando 10 dias de isolamento, conforme orientação do
Ministério da Saúde.

A Sra. Kelly Foggiatto. Pela 2a Regional de Saúde. Indaga se seria possível que os
profissionais de saúde poderiam reduzir esse prazo de isolamento, de 10 para 7 dias.
Reporta afastamento de profissional em férias, outros alguns com sintomas muito leves e
unidades lotadas em virtude de H3N2, o que, neste período, acarreta prejuízo aos
serviços.

A Sra. Maria Goretti. Pela diretoria da SESA, será estudado um encaminhamento
uniforme para todo o Estado.

2) Projeções Ipardes;

A Sra. Maria Goretti. Pela diretoria da SESA, reporta que não será apresentada. Será
encaminhado no grupo.

3) Informe sobre vacinação contra a COVID-19 no estado;

A Sra. Vera. Responsável pela SESA. Distribuição de doses no PR. Ilustra a
apresentação com as figuras:



Distribuição e doses por fabricante

Sobreveio problema técnico na apresentação, o que fez com que fosse abortada, tendo
sido apenas conduzida a leitura dos dados do documento.

A cobertura de D2 no Estado é de cerca de 84%.

Retorno da apresentação.

Menção à vacinação de crianças:

4) Análise do Plano de Contingência COVID-19 do Paraná, quanto à necessidade de
resposta ao aumento dos casos, sequenciamento genômico (variante Ômicron) e
organização da vacinação de crianças;

A Sra. Maria Goretti. Pela diretoria da SESA, reporta que as coletas no PR são



direcionadas à Fiocruz no RJ. Menciona que a ampliação do quantitativo é esperada para
os próximos dias.

A Dra. Acácia Nasr: O Sequenciamento no PR ocorre como nos outros estados
federados. Já foram 660 amostras foram para o instituto Carlos Chagas. A intenção é de
aumentar o quantitativo para 700 genomas/mês, sendo importante a ampliação para o
Paraná. Reporta termos e rotinas sanitárias de ordem técnica. Cita grupos de indicação e
menciona a deliberação CIB 347 como documento norteador de manejo. Faz paralelo
entre indivíduos infectados e suspeitos de infeção por SARS Cov-2 e H3N2.

A Dra. Célia Fagundes da Cruz: Cobrou da Fiocruz o restante do sequenciamento de
dezembro. O Lacen do PR já recebeu um sequenciador. Somente falta um computador
específico e a chegada dos insumos pertinentes para o início da implementação dos
exames.

5) Alerta sobre a circulação do vírus Influenza A (H3N2), vacinação contra Influenza
e disponibilidade do medicamento Oseltamivir (Tamiflu*);

A Sra. Maria Goretti. Pela diretoria da SESA, reporta que é necessário incrementar a
testagem.
A Sra. Margiore. A SESA irá expedir orientação para a dispensação desse medicamento.
Para se ter uma ideia, em 2021 foram 240 mil mês. Da metade de dezembro até hoje
foram mais de 500 mil unidades do fármaco. A União/Fiocruz está em processo de
produção em massa desse medicamento. A SESA tem uma planilha de distribuição, que
retrata fielmente as cargas até então destinadas a cada serviço.

6) Informes.

A Sra. Maria Goretti. Pela diretoria da SESA, informa a hora 18:03. Registra a presença
de seus diretores divisionais. A SESA irá avaliar cada qual das demandas regionais e dar
efetiva resposta, na forma mais ágil possível. A resposta do PR em relação ao aumento
da COVID-19 demonstrará a capacidade das estruturas existentes. Quanto à influenza,
embora haja disponibilidade do medicamento, há necessidade de ampliar a vacinação
ainda mais. Reunião terminou às 18:08.

Carlos Eduardo Tosin,
Assessor de Promotoria de Justiça


