
PA n. 0046.20.065143-1 
Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do

coronavírus

Data: 1 de setembro de 2020, 16h09.

Maria Goretti David Lopes, Secretária de Atenção e Vigilância à Saúde da SESA/PR

inicia a reunião, passando a palavra à dra. Maria Almiron, anunciando a participação

do dr. Enrique Perez, representante da OPAS. 

1) Abertura com a dra. Maria Almiron, coordenadora de Vigilância, Preparação e

Resposta às Emergências e Desastres, do escritório da OPAS/OMS no Brasil.

Explica que o trabalho da OPAS, na oportunidade, objetiva conhecer o trabalho dos

gestores e profissionais de saúde e, também, compartilhar experiências exitosas, em

relação  ao  combate  à  COVID-19.  Passou  a  palavra  ao  dr.  Enrique  Perez,  que

agradeceu à receptividade de todos.  Que a integração dos municípios,  estados e

União é fundamental para o sucesso das ações no combate à COVID-19. Elogia o

trabalho  do  COE/SESA-PR,  especialmente,  em  relação  à  detecção  precoce  e  ao

rastreamento e monitoramento dos casos. Que a SESA pode contar com o apoio da

OPAS, quando for necessário.

Maria Goretti Davis Lopes informa que o Paraná é o segundo estado que mais realiza

testes no país, só perdendo para São Paulo. Acredita que, nos próximos dias, haverá

melhoria do quadro da COVID-19 no estado, e que as atividades irão, aos poucos

voltando à normalidade. Agradece a presença dos representantes da OPAS.



2) Notificação da COVID-19 relacionada ao trabalho.

Na reunião passada, quando o tema foi  apresentado, Maria Goretti David Lopes

informou que a minuta (apresentada naquela data) seria remetida ao Comitê criado

pelo Decreto Estadual n. 5506/2020, porém, diante da urgência que o caso requer, o

documento será deliberado hoje pelo COE, e será submetido ao Secretário de Estado

para publicação. 

Amanda (não informado o nome completo da servidora da SESA) informa que a

Portaria GM/MS n. 2.309, de 28.8.2020, altera a PRC n. 5/2017, atualizando a lista de

doença  relacionadas  ao  trabalho.  Que  essa  lista  é  imensa  e  apresenta  todas  as

doenças que podem afetar os trabalhadores. O Ministério da Saúde acrescentou a

doença causada pelo SARS-Cov-2.  Maria Goretti disse que no Paraná não será usado

o SINAM, e sim o Notifica-Covid, criado pela Secretaria de Estado da Saúde.  Sobre o

tema,  Paula,  do  CIEVS  (não  foi  mencionado  o  nome  completo),  explicita  que  o

Notifica-COVID  foi  atualizado  na  data  de  ontem,  e  foram  inseridos  os  campos

adequados para preenchimento das informações adequadas em relação à saúde do

trabalhador.   Maria  Goretti  David  Lopes  pede  que  se  dê  ampla  publicidade  à

portaria mencionada, no site da SESA, em especial. A nota orientativa apresentada

na semana passada foi  aprovada.  Georgia  Regina,  representante do COSEMS-PR,

pergunta  se  o  Notifica-COVID  será  integrado  com  o  SINAM.  Em  resposta,  foi

informado que não, pois o SINAM é um sistema muito antigo e não comporta esse

compartilhamento de informações. Porém, todos os dados levantados pelo sistema

da SESA são remetidos ao Ministério da Saúde. 

3) Nota Orientativa: Medidas de Prevenção e Controle contra COVID-19 a serem

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.309-de-28-de-agosto-de-2020-275240601


Adotadas na Prática de Esportes Amadores

Luciane (sobrenome e cargo não mencionados), servidora da SESA-PR, apresenta a

proposta de nota orientativa sobre o tema: 







Essas e outras disposições apresentadas foram aprovadas pelo COE, nesta data, e
serão publicadas, como nota orientativa nos próximos dias e, caso o Secretário de
Saúde Beto Preto entenda cabível, poderá ser publicada como resolução. 

4) Informes

4.1) Maria Goretti David Lopes comenta a respeito das normas da SESA, em relação

à  COVID,  que  estão  em  vigor  ou  que  foram  revogadas.  Que  foi  elaborado  pela

servidora Luciane, um quado elucidativo a esse respeito, e será compartilhado por

ela, através dos grupos de WhatssApp.


