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

Data: 13 de outubro de 2020, terça-feira, 16h11.

Maria  Goretti  David  Lopes,  Diretora  de  Atenção  e  Vigilância  à  Saúde,  iniciou  a  reunião

solicitando à  dra.  Acácia  Nars  seja  apresentado o  atual  status da  COVID-19 no  Estado do

Paraná.

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR

Nesta data, foram 720 casos confirmados e 21 mortes em decorrência da COVID-19. Os dados

acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 192.657 casos e 4.758 mortos em

decorrência da doença. 795 pacientes com diagnósticos confirmados estão internados nesta

terça-feira. São 659 pacientes em leitos SUS (316 em UTI e 343 em leitos clínicos/enfermaria)

e 136 em leitos da rede particular (59 em UTI e 77 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros

900 pacientes internados, 393 em leitos UTI e 507 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) Esclarecimentos sobre a atualização das Notas Orientativas da SESA/PR.

Elaine Dremer 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

Nas últimas 2 semanas, foram atualizadas as seguintes: 

-  5/2020 –  recomendações  às  farmácias  que  dispensam  medicamentos  do  componente

especializado 

-  25/2020 – recomendações de trabalho nas centrais de abastecimento farmacêutico nas RS

da SESA/PR. 

-  30/2020 –  prevenção  de  violências  e  atenção  às  pessoas  em  situação  de  violência  no

contexto da pandemia

- 42/2020 – recomendação do COE acerca da disponibilização de medicamentos para suposto

tratamento da COVID-19 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_42_RECOMENDACAO_DO_COE_ACERCA_DA_DISPONIBILIZACAO_DE_MEDICAMEN%20TOS_PARA_SUPOSTO_TRATAMENTO_DA_COVID_19_V4.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_30_PREVENCAO_DE_VIOLENCIAS_E_ATENCAO_AS_PESSOAS_EM_SITUACAO_DE%20_VIOLENCIA_V3.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_25_RECOMENDACOES_PARA_A_REORGANIZACAO_DOS_PROCESSOS_DE_TRABALH%20O_NAS%20CENTRAIS_DE_ABASTECIMENTO_FARMACEUTICO_DAS_REGIONAIS_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_05_ASSISTENCIA_FARMACEUTICA_V3.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/informe_epidemiologico_13_10_2020_.pdf
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


-  44/2020  – orientações  para manejo de surtos  de doença pelo  coronavírus  em unidades

prisionais.

A Nota Orientativa 43/2020 (sobre orientações de afastamento do trabalho para profissionais

de saúde suspeitos ou confirmados) foi colocada em discussão nesta reunião, considerando

alguns  questionamentos  levantados  nos  últimos  dias,  bem  como  sugestões  recebidas  por

profissionais  de  saúde.  Foi  apresentada  a  proposta  de  revisão  do  documento  e  aberta  a

palavra para outras sugestões ou dúvidas. A representante da RS de Foz do Iguaçu apenas

comentou que, concretamente, não vem sendo colocado em prática o quanto orientado pela

nota. Que houve caso confirmado na regional e não foi feito o que a nota orienta, não houve o

rastreamento necessário.

Aprovada a revisão da Nota Orientativa 43/2020, conforme apresentado na reunião.

No total, são 15 Notas Orientativas atualizadas até o momento. 

Geórgia Regina, apoiadora do COSEMS/PR, coloca a necessidade de ser amplamente divulgada

a questão do rastreamento de contatos. Que essas informações são importantes e merecem

maior atenção e divulgação. Em resposta, Luciane informa que a SESA está estudando uma

maneira de efetuar a conscientização da população nesse sentido. 

 A reunião foi encerrada às 17h01.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/NO_44_ORIENTACOES%20_PARA_MANEJO_DE_SURTOS_DE_DOEN%C3%87A_PELO_CORONAVIRUS_COVID_19_EM_UNIDADES_PRISIONAIS_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/NO_43_ORIENTACOES_DE_AFASTAMENTO_DO_TRABALHO_PARA_PROFISSIONAIS_D%20E_SAUDE_SUSPEITOS_OU_CONFIRMADOS_PARA_COVID_19_V1.pdf

