
 

Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR   

Data: 24 de novembro 2020, às 16h03.   

Na reunião de hoje foram abordados os seguintes temas, em resumo:   

Abertura   

Maria GoreE David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretária de Es-

tado da Saúde do Paraná, iniciou a reunião desejando boas vindas a um novo integrante da 

equipe técnica. Destacou a pauta do dia e solicitou ampla mobilização para o enfrentamen-

to deste que, segundo ela, é um grande problema de saúde pública. Agradeceu a parRcipa-

ção de todos e na sequência, cedeu a palavra para apresentação do Informe Epidemiológi-

co. 

1.Informe Epidemiológico Arboviroses/Panorama dos casos de Dengue no Estado do Pa-

raná.  

Emanuelle, integrante da equipe de Vigilância ambiental, apresentou os dados do BoleRm 

Epidemiológico n. 9/2020, publicado hoje. Neste momento, ressaltou novamente as infor-

mações disponíveis no síRo eletrônico da SESA/PR sobre a dengue. Informou o número de 

noRficações, casos confirmados, autóctones, incidência, casos severos e óbitos pela doença 

no estado. 

http://www.dengue.pr.gov.br/sites/dengue/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/InformeDengue_09_2020.pdf
http://www.dengue.pr.gov.br/sites/dengue/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/InformeDengue_09_2020.pdf


Segundo ela, houve um incremento de casos de dengue severa se comparado com o Bole-

Rm n. 8, além de um aumento de 11% nos casos confirmados em relação aos divulgados na 

semana passada, 106 casos a mais que no informe anterior. 

 

Evidenciou o número de casos descartados e dos que ainda estão em invesRgação. 

Ao trazer um comparaRvo deste ano com o mesmo período do ano anterior, apontou como 

relevante a diferença no número de óbitos. 



Em seguida, demonstrou o diagrama de controle de casos prováveis e casos confirmados. 

O primeiro gráfico apresenta curva margeando a área de transmissão sustentada, muito 

próximo do canal endêmico, de acordo com Emanuelle.  

 

Já com relação ao gráfico dos casos confirmados, a curva está saindo da área de transmis-

são sustenta. Nas palavras dela, o elevado número de casos no início do ano pode ter sido 

um reflexo do surto de 2019/2020, que foi sofrendo alterações com o passar das semanas 

epidemiológicas. 

Salientou que a invesRgação dos casos é muito importante neste momento. Destacou as 

ações promovidas por Regionais de Saúde em parceria com municípios e defesa civil, como 

campanhas de mobilização que demonstram efeitos posiRvos e impactam o número de ca-

sos. 

Posteriormente apresentou um comparaRvo de casos. 



 

A incidência dos casos no estado não demonstra muitas alterações. 



Distribuição de casos por regional: 

Logo após, Emanuelle trouxe os dados sobre critérios de confirmação dos casos de acordo 

com informações do Sistema de Informação de Agravos de NoRficação (SINAN). 



De acordo com os dados, o diagnósRco clínico epidemiológico superou o diagnósRco labo-

ratorial.  

Neste ponto, enfaRzou que na fase de fechamento dos casos de dengue deve-se uRlizar o 

critério laboratorial. Lembrou que os testes rápidos não são ferramentas para fechamento 

de caso mas sim para triagem do paciente, de modo que não podem ser uRlizados para di-

agnósRco nas fichas do SINAN. 

A seguir, apresentou gráfico contendo mapeamento de risco climáRco para o estado: 

  

Região do litoral atualmente com risco baixo ao contrário do gráfico apresentado na sema-

na anterior. 

Expôs a parRr de mapa os municípios infestados segundo a Deliberação CIB 169/2020. 

Em seguida, Emanuelle exibiu quadro com a porcentagem de depósitos posiRvos para Ae-

des aegyp+ e demonstrou preocupação com armazenamento de água em depósitos provi-

sórios (depósitos ao nível do solo). Segundo ela, as Vigilâncias locais devem agir no senRdo 

de sensibilizar a população para que mantenham esses depósitos fechados, telados, evitan-

do assim, aumento no número de casos. 

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@48edbc87-bd58-49f0-b4de-78e252ef14bf&emPg=true


 

    

Distribuição percentual dos depósitos: 



Por fim, relatou a situação epidemiológica Zika e Chikungunya: 

Finalizou, apontando que um caso de Zika foi confirmado no município de Cambé, de acor-

do com Emanuelle, paciente evoluiu para síndrome neurológica. 

Sem quesRonamentos. Passou a palavra à servidora Jessica para apresentação do próximo 

ponto de pauta. 

2.Nota Técnica: Organização da Rede de Atenção à Saúde para enfrentamento da dengue 

no Paraná. 

Jessica, enfermeira que representou a Coordenadoria de Atenção à Saúde iniciou a apre-

sentação enfaRzando que o documento é fruto de muitas discussões.  

Segundo ela, o que moRvou a produção da Nota Técnica foi o elevado número de casos de 

dengue registrados no Paraná no úlRmo período epidemiológico (2019/2020), o maior da 

série histórica (registrada desde 2007). Além disso, na análise dos óbitos registrados ficou 

evidente que a ausência de estadiamento e o manejo clínico inadequado contribuíram para 

os desfechos desfavoráveis. 



De acordo com Jessica, o objeRvo do documento é orientar e apoiar as secretarias munici-

pais e equipes da Atenção Primária à Saúde, Urgência e Emergência, além de Hospitais, no 

tocante a organização dos serviços para atendimento de casos suspeitos ou confirmados de 

Dengue.  

Num primeiro momento, foram apresentadas as orientações comuns a todos os pontos de 

atenção: 

Atribuições comuns a cada ponto de atenção:  



Jessica enfaRzou alguns pontos das orientações como atentar para grupos de risco, a im-

portância da ficha de noRficação, estratégias de comunicação, idenRficação de sinais críR-

cos como hipotensão.  

Na sequência, passou a falar sobre as orientações específicas para a Atenção Primária à 

Saúde e lembrou que estas não excluem aquelas comuns a todos os equipamentos de saú-

de. 



Orientações para Unidades de Pronto Atendimento: 

 



Orientações para Hospitais de retaguarda para internação: 

 

Jessica citou a Nota Técnica n. 6 do LACEM que traz informações importantes acerca da co-

leta laboratorial.  

Por fim, salientou a importância do comparRlhamento do cuidado, como por exemplo o 

comparRlhamento da alta do paciente para acompanhamento posterior pela atenção bási-

ca. 

Maria GoreE David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretária de Es-

tado da Saúde do Paraná, agradeceu a todos os técnicos que auxiliaram no processo de ela-

boração da Nota técnica. 

Solicitou que os Diretores das Regionais repliquem o documento e destacou a importância 

deste no combate a epidemia de dengue. 

Apontou o número de óbitos e suplicou o apoio de todos para reverter a situação. 

http://www.lacen.saude.pr.gov.br/sites/lacen/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/nt_arboviroses_2019.pdf


Abriu para quesRonamentos. 

Dr. Wilmar Mendonça Guimarães, Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina do 

Estado do Paraná, atribuiu aos médicos a responsabilidade pelo diagnósRco asserRvo da 

dengue e apontou como medida proaRva do órgão, a realização de capacitação por meio de 

trabalho informaRvo e sensibilização direcionado aos médicos, principalmente aqueles que 

atuam na vanguarda e locais epidêmicos.  

Maria GoreE David Lopes, agradeceu a intervenção e ressaltou a importância do profissio-

nal médico neste processo. 

Ivana Belmonte, Coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, falou sobre 

redução do número de casos confirmados, a saída da epidemia anterior, o trabalho das re-

gionais no úlRmo mês, pediu que os esforços sejam manRdos. Citou os casos sem diagnos-

Rco laboratorial e a necessidade de reforçar o fluxo do manejo do laboratório. Considerou a 

parceria com o CRM muito importante. 

Claudio da 18ª RS (Cornelio Procópio) também enfaRzou a importância da parceria do CRM.  

Maria GoreE David Lopes, falou sobre web conferência com profissionais para definição de 

estratégias. 

Por fim, comentou evento realizado pela SESA na data de hoje, Dia Mundial de combate à 

AIDS. A videoconferência discuRu o protagonismo juvenil no combate a doenças sexual-

mente trasmissíveis. 

Agradeceu a todos os parRcipantes. 

Obs.:  Gráficos da SESA.

https://www.saude.pr.gov.br/Evento/VC-Dia-Mundial-de-combate-Aids-Protagonismo-juvenil-uma-estrategia-positiva
https://www.saude.pr.gov.br/Evento/VC-Dia-Mundial-de-combate-Aids-Protagonismo-juvenil-uma-estrategia-positiva

