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Acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR  - Coronavírus

29 de março de 2022, às 16h00

Pauta: informe  epidemiológico;  nova  regulamentação  sobre  uso  de  máscara;

Deliberação CIB/PR 45, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre aplicação da

segunda dose de reforço da vacina contra COVID-19; definição da periodicidade

das reuniões do COE; informes (se houver).

1) Informe epidemiológico

Dra. Acácia Nasr apresenta o boletim do dia, que registra mais 2.303 casos con-

firmados e 16 mortes. No momento, 55 pacientes com diagnóstico confirmado

de Covid-19 estão internados em leitos SUS (26 em UTI e 29 em leitos clínicos/

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

maria).

Outros 361 pacientes internados, 185 em leitos UTI e 176 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.

Clique aqui para ler o Boletim Epidemiológico de 29.3.2022. 

2) Nova regulamentação sobre uso de máscara.

Dra  Acácia  apresentou  proposta  de  resolução  regulamentando  o  Decreto  nº

10.596/2022, publicado hoje (para ler clique aqui)

https://www.aen.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-03/10596.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-03/informe_epidemiologico_29_03_2022.pdf


Algumas sugestões foram dadas pelos integrantes das regionais de saúde e, ao fi-

nal, todos concordaram com o conteúdo da minuta.

O documento, em síntese, prevê a obrigatoriedade do uso de máscara por pesso-

as com sintomas de síndrome gripal, teste positivo, ou exposição a alguém com

COVID-19 (em ambientes abertos e fechados); no controle de surtos e para aces-

so aos espaços públicos ou privados de prestação de serviços de saúde, que

atendam pacientes com suspeita ou confirmação de casos de síndrome respirató-

rias e COVID-19, por funcionários, pacientes e visitantes. 

Também constam recomendações sobre o uso do acessório em outros locais

com grande movimentação de pessoas, e casos em que não se recomenda a

máscara. 

A proposta foi aprovada e publicada nesta data. 

Clique aqui para ler o documento. 

3) Deliberação CIB/PR 45, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre aplica-

ção da segunda dose de reforço da vacina contra COVID-19;

Apresentação da Deliberação da CIB-PR, que aprova a aplicação imediata da se-

gunda dose de reforço de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos e

mais, preferencialmente com a vacina Astrazeneca, prevê, também, a implemen-

tação de estratégias de vacinação como: agendamento, busca ativa, registros de

dados em tempo oportuno, vacinação extramuro, a fim de garantir a adesão da

população para a completude do esquema vacinal e dose de reforço. Para a vaci-

nação desta faixa etária, deve-se priorizar:

1. Pessoas com 80 anos e mais, acamados;

2 .Pessoas com 80 anos e mais asilados;

3. Pessoas com 80 anos e mais com comorbidades;

4. Pessoas com 80 anos e mais sem comorbidades.

O texto da deliberação está disponível em saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Deli-

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-03/resolucao_0243_2022_1.pdf
http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Deliberacao045.pdf


beracao045.pdf 

4) Definição da periodicidade das reuniões do COE

Ficou acordado que haverá reuniões do COE apenas quando houver necessida-

de. Será convocada quando a gestão entender indispensável, de acordo com a si-

tuação epidemiológica da doença. 

5) Informes.

- A Nota Orientativa nº 39 será atualizada em breve, a pedido de Adriane Carva-

lho, Secretária de Saúde de Pinhais. O documento prevê orientações referentes

ao atendimento odontológico nos serviços públicos frente ao COVID-10.

Versão atual disponível no site da SESA/PR. Para ler, clique aqui. 

É o relato do mais relevante. 

A reunião foi encerrada às 17h10.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/Nota%20Orientativa%2039%20atualizada%2013-10-21.pdf
http://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Deliberacao045.pdf

