
 

PA n. 0046.20.065143-1 

Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR, para enfrentamento do coronavírus 

Data: 3 de setembro  de 2020, às 16h. 

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

Abertura 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde iniciou a reunião 

agradecendo à Associação Medica do Paraná pela doação de insumos. 

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR 

Dra. Acácia, trouxe os dados atualizados da pandemia no Estado. O Paraná soma hoje 

136.391 casos confirmados da doença e 3.411 óbitos. 99,7% dos municípios do Estado tem 

casos confirmados de Covid-19 e 70.7% já confirmaram óbitos. O índice de isolamento du-

rante os dias de semana está em torno de 49%, enquanto que no úl^mo fim de semana 

observou-se um percentual de 52,8. Destacou os índices de letalidade, casos e óbitos por 

sexo e faixa etária. Ocupação de leitos de UTI (43,4%) e enfermaria (56.6%). Dra. Acácia 

demonstrou ainda, a idade média dos casos confirmados e óbitos por faixa etária no Para-

ná. Informou o quan^ta^vo dos testes realizados pela Rede Pública e Laboratórios Creden-

ciados no Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL). Por fim, informou os índices de in-

cidência da Covid-19 por Regional de Saúde, assim como o coeficiente de mortalidade e 

letalidade. 

Demais informações disponíveis no Bole^m Epidemiológico . 

2) Projeções do InsMtuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 

Daniel Nojima, Diretor de Estajs^ca do IPARDES, trouxe as previsões revisadas de casos 

confirmados e taxa de ocupação de leitos para os próximos dias no Estado. Segundo ele, as 

margens de projeção tem correspondido aos números. Os casos apresentam declínio e as 

projeções acompanham. As Macro Leste e Noroeste apresentam apresentam situação mais 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/informe_epidemiologico_03_09_2020_.pdf


favorável para casos confirmados se comparado as Macro Norte e Oeste que demonstram 

aumento razoável.  

Projeções de Casos Confirmados para o Estado: 



Projeções de casos confirmados para Macro Leste e Noroeste: 

Projeções de casos confirmados para Macro Norte e Oeste: 



Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria no Estado:  

Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria Macro Leste: 



Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria da Macro Noroeste: 

 Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria na Macro Norte: 



Taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria na Macro Oeste: 

Por fim, o Diretor de Estajs^ca ressaltou que nas úl^mas semanas os índices de ocupação 

tem correspondido às projeções realizadas. 

A Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria GoreG David Lopes abriu a apresenta-

ção para ques^onamentos.  

Dr. Bernardo Almeida, Epidemiologista, pediu a palavra para apontar que há um aumento 

significa^vo de solicitações de vaga de enfermarias no Hospital de Clínicas.  

Por fim, a Diretora destacou os números de leitos SUS e privados.  

3) Manuseio Medicamentoso de Paciente com DiagnósMco da Covid-19 

Maria GoreG David Lopes, destacou a par^cipação da Diretora do Centro de Medicamen-

tos do Paraná (CEMEPAR) Margely de Souza Nunes, bem como da servidora Paula repre-

sentando a equipe da assistência farmacêu^ca da SESA. Salientou a relevância da par^cipa-

ção dos médicos para debater o assunto em pauta.  

A servidora Paula iniciou a apresentação informando que, até o presente momento não 

houve alteração no que toca ao tratamento e prevenção da Covid-19, especificamente em 



relação a intervenção farmacológica. Enfa^zou que para u^lização de qualquer medica-

mento é necessária a comprovação de eficácia e segurança através de estudos clínicos ran-

domizado, duplo-cego, etc. Segundo ela, somente a par^r disso, será possível o registro dos 

medicamentos. Destacou a Lei que regulamenta a incorporação de medicamentos no SUS, 

(Lei Federal12.401 de 2011), além da par^cipação da CONITEC neste processo.  

Fez uma breve retrospec^va das notas emi^das pelo Ministério da Saúde acerca do trata-

mento com Cloroquina, primeira delas em março, com orientações para uso hospitalar e a 

segunda em maio, para tratamento precoce/ambulatorial. 

Sobre a questão do tratamento farmacológico, citou as Notas Orienta^vas n. 17, 37 e 42 

publicadas pela SESA. 

Informou o número de comprimidos de Cloroquina 150mg encaminhados ao Estado pelo 

Ministério da Saúde, assim como a quan^dade já u^lizada. Segundo Paula, houve uma 

queda no emprego da medicação, não em função da falta (na disponibilização), mas sim 

em razão da redução das prescrições.  

Ao final, ressaltou que a Secretaria acompanha diariamente os estudos rela^vos à doença. 

Dr. George Muniz, abriu a discussão ressaltando que sua par^cipação nas reuniões do COE 

se dá de forma tardia. Solicitou em nome dos colegas que os mesmos pudessem tecer suas 

considerações e, na sequência, passou a palavra para Dr. Francisco Cardoso. Este por sua 

vez, fez algumas observações sobre as evidências cienjficas da terapia precoce. Segundo 

ele, diante do quadro que se apresenta, medidas emergências devem ser adotadas. Ressal-

tou estudos que comprovaram os benencios do tratamento precoce com a Cloroquina. En-

fa^zou a importância do tratamento precoce, para não sobrecarregar o sistema de saúde. 

Ques^onou o resultado dos estudos que não evidenciaram melhoras com o tratamento 

precoce. Nas palavras dele, o medicamento sur^u efeito, contudo não possui relevância 

necessária para se mostrar como estudo conclusivo. Nas palavras do Dr. Francisco, não está 

correto dizer que não existe evidência cienjfica. Para ele, a Cloroquina e a Hidroxicloroqui-

na não possuem eficácia plenamente comprovada para tratamento da Covid-19, não po-

dendo-se exigir aprovação da ANVISA para tal, contudo, os cor^coides também não o pos-

suem e nem por isso deixam de ser u^lizados na terapêu^ca da doença. Apontou diversas 

falhas em estudos e ressaltou em vários momentos que retratações já foram solicitadas. 

Disse que estudos (citou um brasileiro, no qual se administrou 12g de cloroquina) teve re-



sultado morte em razão da superdosagem. Ao final, salientou que é jus^ficado o uso off 

label da medicação, de modo que, quando prescrito deve ser disponibilizado ao paciente. 

Na sequência, Dr. Ricardo Zimmerman (infectologista), frisou a relevância dos estudos de 

corte (que acompanham um número considerável de pessoas), citou três deles envolvendo 

o tratamento precoce da Covid-19 e alguns dos resultados ob^dos como, redução de ris-

cos, do número de mortes e internação hospitalar. Nas palavras dele, quando não é possí-

vel a realização de estudos randomizados outros parâmetros devem ser u^lizados. Ressal-

tou a associação da Azitromicina e Hidroxicloroquina. Segundo ele, não administrar an^vi-

ral na fase I da infeção fere princípios básicos da infectologia. Ao fim, lembrou que o médi-

co deve ter sua autonomia preservada e isso só vai acontecer se os equipamento de Saúde 

assim o permi^rem. 

Dr. Ricardo Krzyzanowski, destacou que o Paraná é o Estado em que percentualmente mais 

se testa. Ressaltou que não se pode tratar emergência com emergencia. Ques^onou os 

apontamentos dos colegas e solicitou parâmetros mais evidentes de eficácia dos medica-

mentos citados. Segundo ele, os médicos devem respeitar a ciência, do contrário em nome 

da autonomia, poderão se u^lizar de qualquer ^po de intervenção.  

Dr. Bernardo Almeida, destacou a baixa qualidade dos estudos. De acordo com ele, muitos 

atualmente tratam do uso da Cloroquina/Hidroxicloroquina e há muitas discordâncias de 

resultados em relação aos diferentes estudos. Ques^onou qual é a probabilidade e vieses 

de limitação destas pesquisas. Caracterís^cas de fragilidade. Importância de revisar estes 

estudos. Salientou os desfechos desfavoráveis para casos graves. Apontou a relevância dos 

conceitos NNT e NNH (Número necessário para tratar e Número necessário para causar 

dano, respec^vamente) tratamento precoce de uma doença que tem probabilidade muita 

alta de cura expontânea. Solicitou cuidado na interpretação de estudos observacionais. Ao 

final, se mostrou cauteloso quanto ao uso em grandes populações de uma medicação que 

não possui até o momento clara relação de riscos e benencios. 

Dr. Moarcir Pires Ramos, médico infectologista e pneumologista, declarou que há uma con-

fusão entre as terminologias profilá^co e preven^vo. Segundo ele, muitos estudos não 

conseguem provar que o paciente ^nha sido exposto anteriormente ao vírus. Informou que 

seu convencimento no que toca a u^lização da Cloroquina no tratamento da Covid-19, res-

tou prejudicado em razão dos estudos. Na busca de melhor compreensão sobre a questão 



buscou a referência de Agências Reguladoras Internacionais (EUA, Reino Unido, Austrália e 

África dos Sul). Em síntese, as quatro agências não recomendavam o uso da medicação e 

com relação ao tratamento precoce apontavam a falta de evidências. Nas palavras dele, 

não deve ter recomendação para uso sistemá^co da medicação, em razão dos resultados 

pouco convincentes ob^dos até o momento. Por úl^mo, ressaltou o valor de P em estudos. 

Conceito anteriormente citado pelo primeiro médico ouvido.  

Sugeriu o monitoramento das agências internacionais para melhor fundamentar a tomada 

de decisões pela Secretária. 

Dr. Francisco pediu a palavra e ressaltou que o conceito de vacina é diferente do medica-

mento objeto da discussão, sendo inviável a comparação. Levantou ainda a questão das 

agências reguladoras internacionais, disse que o Brasil tem soberania e devemos ter cuida-

do ao adotarmos parâmetros de outros países. Pediu a gen^leza que não desqualificassem 

a terapia precoce, visto que se trata de uma polí^ca adotada pelo Ministério da Saúde. 

Dra. Ana Paula Torga, Médica de Família, considerou que as medicações propostas não são 

terapias novas, são fornecidas pelo Ministério da Saúde e constam nas listas oficiais. Ques-

^onou os entraves para acesso destas medicações pelos pacientes. Ressaltou que os estu-

dos demonstraram baixa de mortalidade e internação.  

Cri^cou a postura da Secretaria Estadual em não indicar o uso da medicação. 

Dr. Bernardo, ressaltou novamente a importância do NNT e NNH em resposta. Em relação 

ao papel governamental neste ^po de decisão, salientou que todos os fatores que podem 

trazer algum benencio devem ser discu^dos, como se intenta fazer por meio do debate ora 

realizado. Para ele, o uso da Cloroquina/Hidroxicloroquina é apenas uma das intervenções 

que devem ser discu^das, outras medidas devem ser postas em discussão, inclusive, medi-

das não farmacológicas como o uso de máscaras, interações sociais, são estratégias para 

redução da letalidade em razão do con^gente populacional. Por fim, concluiu que não é 

consenso o uso da medicação. 

Laercio Ceconello, médico que atua na UPA Sabará, ques^onou a disponibilidade da droga. 

Segundo ele, o acesso é realmente prejudicado. Citou surtos em ILPS e comparou número 

de óbitos entre os que u^lizaram (ou não) a medicação. Apontou que a droga não chega na 

ponta e a questão do acesso deve ser revista. 



Maria GoreG David Lopes, ressaltou que todas as ins^tuições de longa permanência estão 

sendo monitoradas e que irá verificar a questão do acesso na cidade de Curi^ba que possui 

gestão plena e Londrina que também foi citada. Destacou a importância do debate e as di-

vergências sobre o tema. 

As notas orienta^vas foram man^das e em respeito ao Presidente do CRM-PR, destacou 

que a autonomia do médico é sempre salientada em todos os documentos. 

4) Informes Gerais 

Obs: Gráficos IPARDES. 


