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

coronavírus

Data: 13 de agosto de 2020, 16h00.

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

1) Informe epidemiológico

Dra Acácia Nasr informa que o Paraná tem atualmente 98.559 casos confirmados de Covid-

19 e 2.547 mortes. Aumento de um dia para o outro foi de 1.873 diagnósticos positivos e

60  óbitos  pelo  novo  coronavírus.  Hoje,  1.095  pacientes  com  diagnóstico  confirmado

encontram-se internados.  Destes,  849 ocupam leitos SUS (410 em UTI  e 439 em leitos

clínicos/enfermaria)  e  246  leitos  da  rede  particular  (103  em  UTI  e  143  em  leitos

clínicos/enfermaria). Há outros 1.102 pacientes internados, 489 em leitos UTI e 613 em

enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e

particular e são considerados casos suspeitos. 

O boletim epidemiológico completo pode ser acessado clicando aqui    

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/_informe_epidemiologico_13_08_2020_.pdf


2) Projeções estatísticas de casos confirmados e uso de leitos, efetuadas pelo IPARDES,

semanalmente. Daniel Noshima, diretor de estatísticas do IPARDES, apresenta os dados. 







3) Processo de desativação de leitos – dr. Vinícius Filipak, diretor de gestão em saúde da

SESA/PR. Objetiva, na ocasião, apresentar monitoramento estatístico dos leitos e proposta,

para aprovação do COE, de critérios para desativação de leitos de enfermaria e de UTI-

COVID no estado. Que é necessária essa redução em algum momento para regularizar os

atendimentos na atenção regular, inclusive os procedimentos eletivos. Trata-se de apenas

um planejamento da SESA, sem expectativa de ser aplicado, por ora. 



Que o PR tem 3500 leitos ativos atualmente.



MACRORREGIÕES: 



















Dr. Vinícius Filipak entende que o estado ainda está longe de desativar/desabilitar leitos

COVID,  mas  que  é  necessário  o  estabelecimento  desses  critérios.  Que  apenas  se  está

planejando o que, em algum momento futuro, ocorrerá. 

Aberta a palavra aos participantes, para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Goretti  explicita  que  o  documento  será  disponibilizado  aos  integrantes  do  COE,  para

análise, e oportunamente, será deliberado pelo COE. 

Georgia  Regina,  do COSEMS/PR,  se  manifesta  sobre  o  plano e  pergunta se  esse  plano

também  estabelece  critérios  para  a  ampliação  de  leitos,  caso  necessário.  Dr.  Filipak

esclarece que sim, que a proposta trata de critérios a serem aplicados para ampliação e

desativação de leitos de UTI e/ou enfermaria. 

Dr. Guilherme Lorenzi elogia a qualidade do trabalho apresentado pelo dr Vinícius (restante

inaudível).

Daniel Noshima, do IPARDES, em relação às projeções do número de casos e ocupação de

leitos, se coloca à disposição para auxiliar nos dados. 

Que, na próxima quinta-feira, o documento será colocado em discussão no COE. 

4) Recomendações para a semana da pátria

A  pedido  do  Secretário  de  Saúde,  foi  elaborada  minuta  de  resolução  com  medidas



restritivas para a celebração da semana da pátria. Com base na Portaria 2621, GM/MD, de

5 de agosto de 2020, que regula a participação das Forças Armadas nas atividades culturais

e nos eventos comemorativos alusivos à celebração do 198º Aniversário da Proclamação da

Independência do Brasil, foi elaborada a Resolução da SESA, que recomenda aos cidadãos

que evitem participar de eventos, desfiles, etc., alusivos à semana da pátria, que possam

causar aglomerações. 

O documento será publicado amanhã. 

5) Informes

5.1)  Georgia Regina (COSEMS-PR) questiona se a resolução sobre o translado de corpos,

aprovada na semana passada, foi ou não publicada. Goretti informa que será feito o quanto

antes.

 5.2) Goretti esclarece que são feitas reuniões todas as segundas-feiras com o COSEMS/PR,

IBMP, Lacen, Tecpar, e Diretoria-Geral da SESA, para discussão sobre o tempo de resposta

nos exames de RT-PCR. Que a boa notícia é que o Paraná alcançou o recorde de 5600

amostras/dia. Que, em relação aos testes rápidos, as notificações estão baixíssimas, não

sabendo explicar o motivo. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.621/gm-md-de-5-de-agosto-de-2020-270970184

