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

coronavírus

Data: 1 de outubro de 2020, 16h10.

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

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR

Dra Acácia Nasr inicia a reunião com os dados da COVID-19 no Estado do Paraná. 1.879

casos confirmados e 42 mortes em decorrência da doença no dia de hoje.  Os dados

acumulados  do  monitoramento  mostram que  o  Paraná  soma 178.886  casos  e  4.483

mortos. 975 pacientes com diagnósticos confirmados estão internados nesta quinta-feira.

805 pacientes em leitos SUS (385 em UTI e 420 em leitos clínicos/enfermaria) e 170 em

leitos da rede particular (68 em UTI e 102 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 968

pacientes internados, 444 em leitos UTI e 524 em enfermaria, que aguardam resultados

de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos

suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2. 

O Boletim completo pode ser acessado aqui.

2) Informes sobre atualização do Plano de Contingência COVID-19 do Paraná e

das Notas Orientativas da SESA/PR.

Elaine  Dremer  relembra  que  na  semana  passada  houve  a  revisão  do  Plano  de

Contingência  de  Enfrentamento  à  COVID  do  Estado  do  Paraná  e  que  deverá  ser

publicado ainda hoje no site da SESA. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_01_10_2020%20.pdf%5B


Informa,  ainda,  que  as  49  notas  orientativas  estão  em  processo  de  revisão.  Até  o

momento foram atualizadas as seguintes: 

-  1/2020 (v2) – limpeza e desinfecção de ambientes

- 2/2020 (v6) – preparações antissépticas e desinfetantes

-  13/2020  (v3)- orientações aos empregadores e trabalhadores sobre a prevenção à

COVID-19 

-16/2020 (v2)- prevenção da propagação da COVID-19 em residências e comunidades

residenciais

- 19/2020 (v4) – recomendações para manejo de óbitos

-  20/2020  (v2)  –  orientações  gerais  para  prevenção  da  COVID-19  em  transporte

sanitário

- 27/2020 (v2) – medidas de prevenção e controle da COVID em serviços de diálise

- 31/2020 (v2) – recomendações para indústria de abate e processamento de carnes

- 39/2020 (v3) – orientações para atendimento odontológico

As Resoluções SESA n. 338 e n. 632 também estão sendo revisadas e nos próximos dias

suas atualizações serão publicadas. 

Dra. Acácia abre a palavra para os participantes da reunião. Georgia Regina questiona

se haverá regulamentação, ou nota orientativa para uso de parques e outros espaços

públicos. Luciane responde que o tema será revisado na Resolução 632.

Dra Acácia agradece a presença de todos e encerra a reunião. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=394966
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_39_ORIENTACOES_REFERENTES_AO_ATENDIMENTO_ODONTOLOGICO_NOS_SERV%20ICOS_PUBLICOS_FRENTE_A_COVID_19_V3.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_31_RECOMENDACOES_PARA_A_INDUSTRIA_DE_ABATE_E_PROCESSAMENTO_DE_%20CARNES_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_27_MEDIDAS_DE_PREVENCAO_E_CONTROLE_DA_COVID_19_PARA_SERVICOS_D%20E_DIALISE_V3.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_20_ORIENTACOES_GERAIS_PARA_PREVENCAO_DA_COVID_19_EM_TRANSPORTE%20_SANITARIO_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/no_19_manejo_de_obitos_suspeitos_e_confirmados_por_doenca_por_covid_19_v2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_16_PREVENCAO_DA_PROPAGACAO_DA_COVID_19_EM_RESIDENCIAS_E_COMUNI%20DADES_RESIDENCIAIS_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_13_PREVENCAO_DO_CORONAVIRUS_NOS_AMBIENTES_DE_TRABALHO_V3.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_02_PREPARACOES_ANTISSETICAS_E_SANITIZANTES_V6.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf
https://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/Atos_Normativos/338Coronavirus.pdf

