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Of. Circular nº 16/2022-CAOPSAU        Curitiba, 2 de dezembro de 2022.

Colega,

Cumprimentando-o,  cabe-nos  informar  sobre  o  atual  cenário

epidemiológico  da  Covid-19  no  Estado  do  Paraná,  a  fim  de  oferecer  elementos  para

eventual atuação das unidades ministeriais com atribuição na área da saúde pública. 

Inevitavelmente, os vírus se modificam com o passar do tempo, e

não  é  diferente  com  o  SARS-CoV-2.  As  suas  novas  variantes  são  classificadas  pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) considerando o grau de impacto na saúde pública, o

agravamento que provoca e o desempenho das vacinas e dos medicamentos em face das

novas cepas.

A OMS monitora a evolução do SARS-Cov-2 desde janeiro de 2020 e

no final do mesmo ano propôs a classificação em Variantes de Interesse (VOIs) e Variantes

de Preocupação (VOCs).  A classificação auxilia no monitoramento global  da doença e na

eficácia das respostas à crise causada pela emergência sanitária.

Em razão dos constantes estudos e da avaliação dos impactos das

variantes, a OMS ajusta periodicamente a classificação. No ajuste realizado em outubro de

2021, a entidade diminuiu a quantidade de variantes classificadas como de interesse (VOI) e
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criou um subgrupo denominado Variantes Sob Monitoramento (Variants Under Monitoring

– VUM). Assim estão as variantes distribuídas:

VOC (Variants of Concern) – são as variantes que possuem grande
impacto para a saúde pública global porque causam: “aumento da
transmissibilidade  ou  alteração  prejudicial  na  epidemiologia  da
COVID-19; OU aumento da virulência ou mudança na apresentação
clínica da doença; OU diminuição da eficácia das medidas sociais e
de saúde pública ou diagnósticos, vacinas, terapêuticas disponíveis”.

VOI (Variants of Interest): variantes “com alterações genéticas que
são previstas  ou conhecidas por afetar  as características do vírus,
como transmissibilidade, gravidade da doença, escape imunológico,
escape  diagnóstico  ou  terapêutico;  E  pode  causar  transmissão
significativa  na  comunidade  ou  múltiplos  clusters  COVID-19,  em
vários países com prevalência relativa crescente juntamente com o
aumento  do  número  de  casos  ao  longo  do  tempo,  ou  outros
impactos  epidemiológicos  aparentes  para  sugerir  um  risco
emergente para a saúde pública global”.

Variantes Sob Monitoramento (Variants Under Monitoring – VUM):
são aquelas que “podem alterar geneticamente o vírus e representar
um risco futuro.  São variantes que ainda exigem novas avaliações
para determinar seu enquadramento como VOI ou VOC”. Além das
variantes  eta,  iota  e  kappa  que  deixaram  o  grupo  VOI,  outras
dezesseis variantes estão em monitoramento, mas ainda nominadas
apenas com suas siglas científicas (nomenclatura Pango)1.

1 Vide nota da OMS (em inglês): https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/  

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Procuradoria-Geral de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública

Após  um  ano,  em  27  de  outubro  de  2022,  a  OMS  divulgou  a

Declaração TAG-VE, do Grupo Consultivo Técnico2. O documento apresenta preocupações

com as sublinhagens Ômicron BQ.1 e XBB, atualmente prevalentes na maioria dos países, e

indica que a variante Ômicron continua sendo classificada como “de preocupação” (VOC),

cujo impacto potencial no cenário imunológico global é foco de redobrada atenção, em

especial em razão da possibilidade crescente de reinfecção. 

No Brasil, o atual cenário epidemiológico é deveras preocupante. Os

últimos  boletins  divulgados  pelo  Ministério  da  Saúde  na  Nota  Técnica  16/2022,

CCGGRIPE/DEIT/SVS/MS3, apontam significativo aumento do número de casos de Covid-19 e

a circulação das sublinhagens Ômicron BQ.1 e BA.5.3.1., destacando-se o aumento de 68%

de casos no Estado do Paraná entre as Semanas Epidemiológicas 44 e 45.

2 Vide íntegra do documento (em inglês): https://www.who.int/news/item/27-10-2022-tag-ve-statement-on-
omicron-sublineages-bq.1-and-xbb 

3 Vide: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-16-2022-cggripe-
deidt-svs-ms/view 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-16-2022-cggripe-deidt-svs-ms/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-16-2022-cggripe-deidt-svs-ms/view
https://www.who.int/news/item/27-10-2022-tag-ve-statement-on-omicron-sublineages-bq.1-and-xbb
https://www.who.int/news/item/27-10-2022-tag-ve-statement-on-omicron-sublineages-bq.1-and-xbb
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O  Relatório  Epidemiológico  divulgado  pela  Fiocruz  (Semana

Epedimiológica 44 – 2022)4, também acena nesse sentido:

Sinal  de  aumento  de  casos  de  SRAG  positivos  para  SARS-CoV-2
(COVID-19) entre a população adulta nos estados do AM, RJ, RS e SP
nas  semanas  recentes.  Nos estados do AM, RJ  e  SP,  tal  aumento
pode estar associado à tendência de aumento nos casos de SRAG na
população adulta das capitais correspondentes. No RS, ainda não se
observa consequente tendência de aumento de casos de SRAG no
estado ou na capital. 

4 Vide: https://portal.fiocruz.br/documento/boletim-infogripe-semana-44/2022 

https://portal.fiocruz.br/documento/boletim-infogripe-semana-44/2022
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Na  presente  atualização,  10  estados  apresentam  sinal  de
crescimento na tendência de longo prazo: Alagoas, Amazonas, Bahia,
Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio
de Janeiro. Na maioria desses estados, o crescimento se concentra
fundamentalmente entre crianças  e adolescentes.  Nos estados do
Alagoas,  Amazonas,  Rio  de  Janeiro  e  Pernambuco,  no  entanto,
observa-se sinal de crescimento também na população adulta e nas
faixas etárias acima de 60 anos. 

Entre as capitais,  12 das 27 apresentam sinal  de crescimento na
tendência de longo prazo: Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza
(CE),  Goiânia  (GO),  João  Pessoa  (PB),  Manaus  (AM),  Natal  (RN),
Recife  (PE),  Rio  de  Janeiro  (RJ),  Salvador  (BA),  São  Paulo  (SP)  e
Teresina (PI). Nas demais capitais, o sinal é de queda ou estabilidade
na tendência de longo prazo, e de estabilidade nas semanas recentes
(curto  prazo).  Na maioria  dessas  capitais  que  apresentam algum
sinal  de  consistência  no  crescimento,  tal  se  concentra
predominantemente em crianças. As exceções são Manaus, Recife,
Rio de Janeiro e São Paulo, que apresenta sinal de crescimento nas
faixas etárias acima de 60 anos.

Dentre  os  casos  positivos  do ano corrente,  5,0% são  Influenza A,
0,2%  Influenza  B,  9,5%  vírus  sincicial  respiratório  (VSR),  e  77,3%
SARS-CoV-2 (COVID-19). Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a
prevalência entre os casos positivos foi de 14,8% Influenza A, 0,5%
Influenza B,  26,1% vírus sincicial  respiratório,  e  36,9% SARS-CoV-2
(COVID-19).  [grifos nossos].

No dia 17 de novembro de 2022, a Fiocruz reforçou recomendação

da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde que indica o uso de máscaras

em locais  fechados ou com pouca ventilação ou com aglomeração de pessoas.  Destaca,
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ainda, que a vacinação é a melhor medida de proteção individual e coletiva contra a Covid-

19.

Diante  desse cenário,  conforme já  divulgado no Ofício Circular  nº

15/2022CAOPSAU5,  a  NT  16/2022,  CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS,  o  Ministério  da  Saúde

recomendou às Vigilâncias Epidemiológicas estaduais e municipais:

[...]  3.1.2.  Uma  parcela  dos  casos  suspeitos  de  covid-19,  leve  ou
moderados, devem ter amostras coletadas para realização do exame
RTPCR,  mesmo  havendo  disponibilidade  de  estes  rápidos  de
antígeno; 

3.1.3.  Intensificação  da  vigilância  genômica,  enviando  uma
amostragem  dos  exames  com  RT-PCR  detectáveis  para
sequenciamento genômico, priorizando amostras recentes;

3.1.4.  Encerramento oportuno dos casos  e óbitos,  com análise de
dados para monitoramento do cenário epidemiológico atual;

3.1.5.  Alerta  à  população  e  profissionais  de  saúde  quanto  à
situação da covid-19 em âmbito local e reforço das medidas não
farmacológicas de prevenção e controle: 

A  higienização  frequente  das  mãos  com  álcool  70%  ou  água  e
sabão; 

Uso  de  máscaras  de  proteção  facial:  *  Principalmente  por
indivíduos com fatores de risco para complicações da covid-19 (em
especial  imunossuprimidos,  idosos,  gestantes  e  pessoas  com
múltiplas comorbidades); * Pessoas que tiveram contato com casos
confirmados de covid-19; * Pessoas em situações de maior risco de
contaminação pela covid-19 como locais fechados e mal ventilados,
locais com aglomeração e serviços de saúde; 

5  Disponível em https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficio_Circular_15_2022/15-22-
Coronavirus_nov_22.pdf 

https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficio_Circular_15_2022/15-22-Coronavirus_nov_22.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficio_Circular_15_2022/15-22-Coronavirus_nov_22.pdf
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Isolamento de casos suspeitos e confirmados para covid19; 

[…]  A completude  do esquema vacinal,  com especial  atenção às
doses de reforço, conforme orientações do MS. [grifos nossos]

Nessa  esteira,  o  Comitê  Científico  de  Covid-19  e  Infecções

Respiratórias  da  Sociedade  Brasileira  de  Infectologia  publicou  Nota  Técnica6 em  11  de

novembro de 2022, na qual alerta para “o aumento significativo do número de casos de

Covid-19 no Brasil nas últimas semanas, decorrente da circulação da subvariante Ômicron

BQ.1 e outras variantes”. Para reduzir os impactos de um possível cenário de aumento de

hospitalizações e óbitos, sugerindo as seguintes medidas:

1. Incrementar as taxas de vacinação covid-19 principalmente no que
tange as diferentes doses de reforço de primeira geração à depender
da  população  elegível,  que  se  encontram  todas  em  níveis  ainda
insatisfatórios nos públicos-alvo;
2. Garantir aquisição de doses suficientes de vacina para imunizar
todas as crianças de 6 meses a 5 anos independente da presença de
comorbidades.
3. Promover rapidamente a aprovação e acesso às vacinas covid-19
bivalentes  de  segunda  geração,  que  estão  atualmente  em análise
pela Anvisa;
4.  Relembrando  a  Nota  Técnica  desse  Comitê  em  05/10/2022,  é
essencial  que  medicações  já  aprovadas  pela  ANVISA  para  o
tratamento e prevenção da covid-19, estejam disponíveis para uso no
setor público e privado, medida que ainda não se concretizou após
mais de seis meses da licença para esses fármacos no Brasil;

6 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1rgDrsD_1IO6iNk0aPqfoz3badH0EXY52/view?
fbclid=IwAR16HSpqy8bFMLJT2wFIsGXy3uPvblXYgLXO32zzZb6k-4qJ6MTxAWc56aM 

https://drive.google.com/file/d/1rgDrsD_1IO6iNk0aPqfoz3badH0EXY52/view?fbclid=IwAR16HSpqy8bFMLJT2wFIsGXy3uPvblXYgLXO32zzZb6k-4qJ6MTxAWc56aM
https://drive.google.com/file/d/1rgDrsD_1IO6iNk0aPqfoz3badH0EXY52/view?fbclid=IwAR16HSpqy8bFMLJT2wFIsGXy3uPvblXYgLXO32zzZb6k-4qJ6MTxAWc56aM
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5. a adoção de medidas de prevenção não farmacológicas como uso
de  máscaras  e  distanciamento  social,  evitando  situações  de
aglomeração principalmente pela população mais vulnerável, como
idosos e imunossuprimidos [grifo nosso].

O Comitê Extraordinário de Monitoramento da Associação Médica

Brasileira se manifestou no Boletim n. 15/20227, destacando a importância da adoção das

medidas elencadas pela Sociedade Brasileira de Infectologia.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, na sequência, publicou a

Resolução nº 786/20228, de 21/11/2022, que regulamenta o uso da máscara de proteção

facial no enfrentamento da Covid-19 no estado, aplicando-se seu conteúdo nos espaços de

natureza pública ou privada, abertos ou fechados, de uso público ou coletivo: 

“Art. 3º O uso de máscaras de proteção facial, quando necessário,
deve  ser  adotado  de  forma  complementar  às  demais  medidas
atualmente divulgadas para prevenção e controle da transmissão
do vírus SARS-CoV-2, tais como: higiene das mãos; manutenção de
ambientes ventilados e arejados - privilegiando a circulação de ar
natural  -;  não  aglomeração  de  pessoas,  sobretudo  em  espaços
fechados  e  que  impeçam  o  distanciamento  físico  entre  elas;
limpeza e desinfecção frequente de ambientes e superfícies; entre
outras”.

O ato recomenda o uso de máscaras de proteção facial nos seguintes

locais e situações (art. 4º):

7 Disponível em: https://amb.org.br/cem-covid/boletim-015-2022-cem_covid/ 

8  Disponível em https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-
escriba-sesa@bc77dd73-3c2a-414c-ae3f-97240b6dabab 

https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@bc77dd73-3c2a-414c-ae3f-97240b6dabab
https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-sesa@bc77dd73-3c2a-414c-ae3f-97240b6dabab
https://amb.org.br/cem-covid/boletim-015-2022-cem_covid/
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I - Estabelecimentos de Assistência à Saúde; 

II - Pessoas com sintomas respiratórios gripais; 

III - Pessoas imunocomprometidas; 

IV  -  Pessoas  não  vacinadas  contra  COVID-19  ou  com  esquema
vacinal incompleto; V - Idosos, gestantes e puérperas, com ou sem
comorbidades; 

VI  -  Funcionários  e visitantes,  no  acesso  à  Instituições  de Longa
Permanência para Idosos (ILPI); 

VII - Espaços (ou ambientes) fechados, de acesso coletivo, onde o
distanciamento físico entre pessoas não possa ser assegurado.

A resolução torna obrigatório o uso de máscaras  por pessoas com

suspeita ou diagnóstico confirmado para COVID-19, sintomáticas ou assintomáticas, as quais

devem igualmente cumprir com todas as demais medidas de controle da transmissão do

vírus SARS-CoV-2 já preconizadas até o presente momento, assim como com os períodos

indicados  para  quarentena e  isolamento;  e  aos  “Trabalhadores  de  Estabelecimentos  de

Assistência  à  Saúde”  ao  adentrarem  em  ambientes  destinados  à  assistência  direta  a

pacientes  com  suspeita  ou  diagnóstico  confirmado  para  COVID-19,  e  sempre  quando

realizarem quaisquer atividades a menos de 1 (um) metro dos mesmos (art. 6º).

O regulamento só não recomenda o uso do equipamento às crianças

menores de 2 anos, pessoas com dificuldade de respirar, inconscientes, incapacitadas ou

incapazes de removê-las sem assistência, não devem utilizar máscaras faciais; pessoas com

transtorno do espectro autista ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de
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fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme orientação de profissional da

saúde; intérpretes de libras,  ou pessoas  falando ou prestando assistência a alguém que

depende de leitura labial, som claro ou expressões faciais para se comunicar (art. 5º).

Por  fim,  a  SESA/PR  rememora  que,  os “gestores  locais  podem

determinar  ações  de  prevenção  e  controle  mais  rigorosas  que  as  definidas  neste

regulamento, baseando-se em uma avaliação caso a caso e de acordo com os recursos

disponíveis e o cenário epidemiológico local” (art. 9º).

Apenas  para  fins  de  comparação,  ao  analisar  os  Informes

Epidemiológicos da SESA/PR datados de 1/11/2022 e de 29/11/2022, aquele registra 134

casos e 6 óbitos no estado, enquanto o último, mais recente, indica 2.526 novos casos, e 10

óbitos. 

Vê-se tal aumento de forma mais clara no gráfico de novos casos por

data de confirmação do diagnóstico: 
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O  estado  de  emergência  sanitária  de  importância  internacional

declarado pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 persiste, embora o

Brasil o tenha encerrado em 23 de maio (Portaria n. 913/229) , a doença ainda preocupa e

daí a necessidade de vigilância constante e adoção de medidas adequadas diante do cenário

atual. 

Diante do aumento no número de casos e de óbitos que vem sendo

observado  nos  últimos  dias,  este  Centro  de  Apoio  reitera  o  quanto  sugerido  no  Ofício

Circular nº 15/2022-CAOPSAU10, a fim de que o Colega atuante na área da saúde pública, se

9 Vide: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491 

10 Disponível em: https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficio_Circular_15_2022/15-22-
Coronavirus_nov_22.pdf 

Outras informações sobre a Covid-19 podem ser consultadas na página do CAOP Saúde: 
https://saude.mppr.mp.br/pagina-1204.html 

https://saude.mppr.mp.br/pagina-1204.html
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficio_Circular_15_2022/15-22-Coronavirus_nov_22.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/oficios/Oficio_Circular_15_2022/15-22-Coronavirus_nov_22.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491
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assim  entender  cabível,  solicite  à(s) Secretaria(s) de  Saúde

do(s) município(s) que integra(m) a  sua  Comarca,  informações  sobre  a  atual  situação

epidemiológica  da  Covid-19  (evolução  de  casos  e  número  de  óbitos,  bem  como  de

pacientes com suspeita da doença e número de internados), e, quais as medidas estão

sendo (ou serão) adotadas, especialmente, face às recomendações recentes do Ministério

da  Saúde,  constantes  da Nota  Técnica  nº     16/2022  –  CGGRIPE/DEIT/SVS/MS   e  da

Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Resolução nº 786/2022, rememorando que os

gestores locais podem determinar ações de prevenção e de controle mais rigorosas de

acordo com o cenário epidemiológico na região. 

Permanecendo  à  sua  disposição,  renovamos-lhe  nossas

manifestações da mais elevada consideração.

Marco Antonio Teixeira
Procurador de Justiça

Michelle Ribeiro Morrone Fontana
Promotora de Justiça

Daniel Pedro Lourenço
Promotor de Justiça

     
          

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-16-2022-cggripe-deidt-svs-ms/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-16-2022-cggripe-deidt-svs-ms/view

