
 

PA n. 0046.20.065143-1 

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

Data: 10 de setembro de 2020, às 16h08. 

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

Abertura 

Geraldo Biesek, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, iniciou a reunião in-

formando sobre a necessidade de modificação na pauta. Segundo ele, demanda trazida 

pelo Fórum Metropolitano de Prefeitos, solicitou a inserção como ponto de pauta de dis-

cussão envolvendo a abertura dos parques Estaduais e Nacionais. Citou ainda, situação es-

pecífica trazida pela autoridade sanitária da Regional de Foz do Iguaçu, dando conta de pa-

cientes oriundos do Paraguai em busca de atendimento em solo brasileiro e que deverá ser 

discuSda nas próximas reuniões.  

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR 

Drª Acácia apresentou os dados do BoleSm Epidemiológico atualizado. Hoje, o Paraná 

soma 146.770 casos da doença e 3.671 óbitos. Destacou o patamar elevado do número de 

novos casos, mais de 10.000 por semana epidemiológica. Falou sobre a média móvel deste 

indicador e salientou a redução de 11% se comparado aos dados de 14 dias atrás. Redução 

importante na média móvel dos óbitos, mas enfaSzou que não é uma diminuição real. 

Trouxe ainda, o número de casos e óbitos por sexo, a média de idade dos pacientes que 

testam posiSvo e também dos que morrem em função da doença. De acordo com a médi-

ca, a população economicamente aSva é quem mais se contamina, contudo, as complica-

ções em decorrência da COVID-19 ocorrem em pessoas com idade mais avançada (maior 

ou igual a 60 anos). Ressaltou a importância de se preencher o NoSfica Covid, pois algumas 

regionais não estão encerrando os casos, dificultando o acompanhamento destes pela 

SESA. Evidenciou ainda, a imprescindibilidade da coleta adequada e em tempo oportuno 



para se obter um resultado úSl nos exames. Alto número de casos em invesSgação que re-

fletem automaScamente no número de casos nos dias posteriores. Segundo a médica, é 

necessário a adesão e engajamento da população no que toca as medidas de prevenção. 

Destacou também, a Síndrome Inflamatória MulSssistêmica Pediátrica associada à 

COVID-19 que necessita ser noSficada, importância de rastreamento destes casos e conhe-

cimento clínico para diagnosScá-los. Falou sobre os trabalhadores de saúde mais afetados 

pela doença.  

Segundo os dados, os profissionais da enfermagem são mais acomeSdos pela COVID-19. 

99% dos Municípios do Estado contabilizam casos da doença e 72% já relataram óbito. In-

formou ainda, o Índice de distanciamento e ressaltou a necessidade do rastreamento do 

contato.  



 

Apresentou o Coeficiente de incidência e de mortalidade, os dados das macrorregiões. Por 

fim, destacou um menor coeficiente de mortalidade na Macro Noroeste seguido da oeste, 

enquanto que a Macro Norte, mostrou aumento no número de casos e óbitos na semana 

36, que se encerrou no úlSmo sábado. 

Mais detalhes no Informe Epidemiológico Coronavírus. 

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

Daniel Nojima, Diretor de EstaksSca do IPARDES, trouxe as previsões de casos confirmados 

e taxa de ocupação de leitos exclusivos COVID-19 para os próximos dias no Estado. Nas pa-

lavras dele, houve diminuição da taxa acumulada, representando uma queda significaSva. 

Projeção próxima da linha oSmista.  

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_10_09_2020.pdf


 

Macro oeste apresentou comportamento mais favorável, provavelmente em razão do de-

clínio significaSvo no número de novos casos em Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Macro 

leste, demonstrou queda, porém, o número de novos casos ainda permanece alto.  



Para os próximos dias as projeções são para queda no número de novos casos na macro 

leste e oeste.  

Já a Macro Norte, conSnua com uma variação acentuada no número de novos casos. 



Com relação a Taxa de ocupação de leitos, os dados demonstram estabilidade tanto para 

UTI como para enfermarias. Pequeno aumento, segundo Daniel, mas ainda assim abaixo do 

que já foi.  

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: 

Drª Acácia quesSonou as projeções próximas da linha oSmista.  

Segundo Daniel, a leitura é bastante genérica, baseado nas regionais. Para dados mais es-

pecíficos seria necessário analisar Macro Leste e Londrina por uma questão de volume no 

número de casos.  

Por fim, destacou que há um arrefecimento paulaSno na epidemia. 

3) Atualização da Nota OrientaNva n. 40/2020: Rastreamento Laboratorial da COVID-19 e 

Condutas de Afastamento do Trabalho 

Paula, servidora da SESA, destacou que a Nota refere-se a trabalhadores em geral e que sua 

atualização ocorre após disponibilização do Guia Epidemiológico pelo Ministério da Saúde, 

o que permiSu uniformizar algumas situações conSdas nas orientações. Apontou que opor-

tunamente todas as notas serão atualizadas de acordo com o guia.  

Iniciou a apresentação destacando as alterações. Dentre as quais: 



Segundo Paula, o Termo de isolamento fornecido por qualquer profissional de saude deve 

ser aceito como atestado médico. 

Data inicial a parSr do úlSmo contato com o caso confirmado ou suspeito. Em domicílio a 

parSr do primeiro sintoma do caso confirmado ou suspeito. Salientou a diferença entre 

contato familiar e no ambiente de trabalho. 

A empresa pode passar por várias situações em relação à COVID-19. Especificou cada uma 

delas e o período de afastamento para cada uma.  

 



Apontou a necessidade de não burocraSzar o afastamento do trabalhador nem desabonar 

a situação. 



 

Finalizou informando que o documento será publicado amanhã, após revisão do texto. 

Drª Acácia fez uma complementação sobre os dias de afastamento para cada caso. 

17ª RS fez alguns apontamentos sobre as dificuldades relacionadas ao Rastreamento labo-

ratorial de contatos. 



Paula ressaltou que é muito diocil detalhar todas as possíveis situações e contemplá-las nas 

Notas OrientaSvas. Ressaltou que, o objeSvo primordial do teste é idenSficar os casos e 

isolá-los.  

Drª Elaine, quesSonou o termo "evidências" no tópico surto em ambiente de trabalho. 

Manifestou-se a favor da uSlização de um termo mais abrangente e menos taxaSvo.  

Dr. Geraldo solicitou que todas as Regionais disponibilizassem o documento aos gestores 

locais. 

O Chefe de Gabinete destacou a presença do Secretário de Saúde, Carlos Alberto Gebrim 

Preto. Este por sua vez, falou da inserção da discussão acerca da revisão do Decreto Esta-

dual n. 4.230/2020 como ponto de pauta. Salientou o patamar elevado de número de ca-

sos. Segundo o Secretário, o Paraná é o segundo Estado que mais testa no Brasil. Por fim, 

informou que infelizmente o número de casos e óbitos ainda permanecem altos. 

4) Revisão do Decreto 4.230/2020 

Geraldo Biesek, destacou o peso do Comitê nesta discussão. Dr. Henrique, Coordenador da 

assessoria jurídica da SESA apresentou as alterações propostas para deliberação no COE.  

Sugestões de modificações do Decreto: 

1ª sugestão: alteração do art. 7º.  

Art. 7° Os Titulares dos Órgãos e En7dades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundaci-
onal deverão fixar expediente presencial diário no horário compreendido entre as treze e dezessete 
horas, e poderão, após análise jus7ficada da necessidade administra7va e, dentro da viabilidade 
técnica e operacional, suspender, total ou parcialmente, o expediente do Órgão ou En7dade, assim 
como o atendimento presencial ao público, bem como ins7tuir o regime de teletrabalho para servi-
dores, resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quan7ta7vo mínimo 
de servidores em sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários alter-
na7vos.  

Sugestão. Que as aSvidades das outras secretarias sejam retomadas em horário normal 

(08:00 as 17:00, podendo ser extendido a fim de não gerar aglomeração), respeitadas to-

das as medidas sanitárias, mantendo o teletrabalho para os servidores que necessitarem 

permanecer em domicilio (acima de 65 anos, com doenças crônicas, neoplasias e doenças 

hematológicas, além de gestantes e lactantes com filhos até doze meses de idade). 



Trouxe a definição de Teletrabalho e apontou algumas situações específicas como testagem 

de servidores que apresentarem sintomas, impossibilidade de trabalho remoto, etc. 

2ª sugestão: alteração do art. 8º 

Art. 8º As aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas en7da-
des conveniadas com o Estado do Paraná, e em universidades públicas ficam suspensas a 
par7r de 20 de março de 2020. 

Segundo Dr. Henrique a decisão sobre a retomada das aSvidades escolares presenciais ca-

berá a Secretaria de Saude, mediante resolução ou Oficio, ou qualquer outro ato adminis-

traSvo regulamentando o retorno. 

Contudo, algumas situações específicas como retorno para alunos do úlSmo ano dos cur-

sos da área da saúde podem ser possibilitados.  

3ª sugestão: alteração do art. 10º: 

Art. 10. A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e a Superintendência 
Geral do Esporte, devidamente instruídas pela Secretaria de Estado da Saúde, deverão sus-
pender a visitação em teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos arksScos, 
culturais e esporSvos. 

PermiSr o funcionamento de locais que permitam a adoção de medidas sanitárias. 

Apontou a necessidade de revogação dos arSgos 19, 19 A e 20 A, pois segundo Dr. Henri-

que o objeto destes disposiSvos está prejudicado. 

Giorgia - COSEMS: apontou que os Municípios estavam aguardando as alterações tendo em 

vista que o Decreto Estadual é uSlizado pelos municípios para pautar suas ações localmen-

te. 

O Chefe de Gabinete informou o fluxo para a alteração do Decreto, qual seja, o ajuste da 

redação, repasse à assessoria Jurídica da Casa Civil e Publicação pelo Governador do Esta-

do, provavelmente no inicio da próxima semana. 

O COE considerou aprovada a proposta de alteração do Decreto para prosseguimento.  

5) Informes Gerais  

Geraldo Biesek fez menção de assunto para a próxima reunião. Nas palavras dele, a abertu-



ra dos parques estaduais e nacionais localizados em alguns municípios do Estado tem gera-

do segundo os Prefeitos, abusos e desrespeito as normas sanitárias. Estes por sua vez, soli-

citaram que o COE elabore material direcionado ao InsStuo Água e Terra (anSgo IAP), a fim 

de evitar aglomerações nesses locais. Propôs como ponto de pauta na próxima reunião. 

Outro ponto, foi a demanda do Município de Foz do Iguaçu, sobre nacionais paraguaios 

que estão buscando tratamento em solo brasileiro. Citou inclusive, suspeita de ato permis-

sivo das autoridades paraguaias, além de respiradores e venSladores solicitados pelo Mu-

nicípio a fim de suprir essa demanda.  

9ª RS falou a respeito da questão, relatou os pormenores e a preocupação com a sobrecar-

ga do sistema.  

20ª RS também comentou sobre o caso.  

Geraldo Biesek pediu monitoramento da situação. 

Obs: Gráficos SESA/PR e IPARDES. 


