
REUNIÃO COE – SESA/PR – 13/04/2020
(Resolução SESA 317/20)

Horário: 15h-16h30
Local: Auditório – SESA/PR ou remota (link de acesso: h ps://conferencia.pr.gov.br/coepr)
Coordenação: Maria Gore

Reunião  iniciada  com  a  coordenadora  agradecendo  a  presença  de  todos,  tanto
presencial quanto remoto, destacando a do Enfº Eduardo Cárceres, da Vigilância do Distrito
Sanitário Especial Indígena Litoral Sul (DSEI).

Maria Gore  solicita à Lucimar Pasin de Godoy, responsável pela atenção à saúde da
população indígena na SESA, informar as ações que estão sendo realizadas em parceria com o
DSEI, reforçando o trabalho de medidas prote vas a estas populações.

Acácia não par cipará da reunião de hoje, pois encontra-se em videoconferência com o
MS para discussão sobre os testes rápidos. Maria Gore  diz que durante o feriado foi realizado
uma minuta com as orientações aos municípios, a respeito do que foi acordado na reunião do
COE dia 09/04/2020, ou seja, como seria a aplicação (profissionais de saúde e da segurança
pública)  e  distribuição  (perfil  epidemiológico  por  número  de  casos  e  óbitos)  destes  testes
rápidos,  porém o documento deverá ser refeito.  Geraldo informa que,  tanto o COSEMS/PR
quanto a CONASEMS/PR, não se sen ram confortáveis quanto a distribuição diferenciada dos
testes rápidos. Porém, hoje, sem que houvesse uma comunicação prévia, o Estado recebeu
mais 32.200 testes rápidos do MS, totalizando neste momento 58.399 testes para distribuição
em todo o Paraná. Desta forma, a distribuição poderá ser mais criteriosa.

1) Situação epidemiológica: Maria Gore  informa a publicação do Bole m Epidemiológico nº
09,  o  qual  traz  a  situação  epidemiológica  da  COVID-19  no  mundo,  no  Brasil,  óbitos
confirmados, hospitalizações por SRAG e testes moleculares. O documento não foi apresentado
na  reunião  pois  o  material  já  foi  disponibilizado  no  grupo  via  whatsApp.  Maria  Gore
apresenta os dados do PR, evolução do número de casos ocorridos de 10/04 a 13/04/2020,
bem como o número de óbitos. A coordenadora se diz preocupada com a evolução dos casos
nos municípios de Maringá (29 casos confirmados -  10% em relação a Curi ba; 5 óbitos) e
Campo  Mourão  (36  casos  confirmados;  5  óbitos),  quando  comparados  com  a  capital
paranaense cujo número de casos confirmados, até o momento, é de 299, com 6 óbitos. É
ques onado se óbitos estão relacionados a assistência hospitalar prestada nestes locais. Maria
Gore  solicita  inves gação  mais  minuciosa  do  SIEVS  e  ao  dr.  João  Bosco  com relação ao
manejo destes  pacientes.  Geraldo lembra que o MS mencionou em entrevista que Campo
Mourão é a quinta região com maior incidência de óbitos por número de casos confirmados.
Ele também lembra que no dia 09/04/2020 Vinícius esteve em visita ao município de Campo
Mourão.
 
2) Testes rápidos: Geraldo comenta que a grande pressão da mídia no momento está em cima
da testagem. Ele explica que o Paraná não está testando maciçamente todos os casos suspeitos
por falta de testes rápidos. De qualquer maneira, o Estado tem interesse em adquirir testes



rápidos,  mas  as  empresas  então  pedindo  preços  al ssimos  (na  média  de  R$70,00  a
R$80,00/teste  -  Os  testes  importados  da China  veram um valor  de  10-15%  menor)  e  os
quan ta vos não são representa vos. Na reunião do dia 09/04/2020 a proposta foi distribuir
os  testes  aos  municípios  com  maior  índice  de  casos  confirmados  para  COVIS-19.  Geraldo
comenta que o Hospital Regional do Litoral encontra-se com 100 funcionários afastados (20%
da  força  de  trabalho),  que  veram  contato  com  pacientes  confirmados  para  COVID-19  e
apresentaram sintomatologia. Mas esta situação não é pontual, também está acontecendo em
UPA's  e  atenção  primária  à  saúde.  Portanto,  estas  situações  devem  ser  prioritárias  na
distribuição dos testes rápidos, para que o retorno do profissional de saúde ao trabalho seja o
mais breve possível. Giorgia lembra o fato de cada kit de 20 (vinte) testes há apenas 1 (um)
reagente e não há como fracionar, por isso, a distribuição por município tem que ser ajustada,
considerando múl plos de 20. Ela insiste que haja uma distribuição mínima por município (1 kit
de 20 testes) e um maior quan ta vo para os com maior índice de casos confirmados. Geraldo
comenta que no dia 11/04/2020 ocorreu assembleia do CONASS,  dos secretários de saúde
estaduais, por videoconferência, e um dos assuntos foi o ques onamento do CONASS feito ao
MS sobre os critérios adotados para a distribuição dos testes rápidos em todo o Brasil. Segundo
Geraldo, quem está cuidado da COVID-19 no MS é o ministro da saúde, o secretário-execu vo
e  o  secretário  de  vigilância  epidemiológica,  mas  quem  fez  a  distribuição  dos  testes  foi  o
secretário de atenção primária. A jus fica va dada pelo secretário de atenção primária com
relação aos critérios adotados para a distribuição dos testes foi que ele usou como base o nº de
profissionais  de  saúde  cadastrados  no  CNES,  com  o  obje vo  de  fazer  uma  distribuição
proporcional  ao  que estava lá,  ou seja,  sem qualquer  critério epidemiológico ou sanitário.
Geraldo propõe que não sejam distribuídos todos os kits de uma vez, mas que façamos uma
reserva  técnica  para  situações  extraordinárias,  visto  que  não  há  previsão  de  quando
receberemos  uma  nova  remessa  do  MS  ou  efe vação  de  compra.  Todos  os  presentes
concordam com a proposta. Giorgia ressalta que é de suma importância que os municípios
recebam o máximo possível de kits e que a reserva técnica seja mínima, pois os gestores estão
sofrendo muita pressão. Ela reforça que os critérios para o quan ta vo da reserva técnica
devem ser claros, para que não haja incompreensão. João Bosco explica que o cálculo para a
distribuição  dos  kits  baseou-se  na  prevalência  do  número  de  casos  confirmados/100  mil
habitantes. Na sequência comparou-se todos os municípios, os que vessem o valor X ou mais,
receberiam 100% do que foi acordado no início. Já os que vessem menos do que o valor X
receberiam 80%. Depois de aplicado estes cálculos em todos os municípios,  foi realizado a
somatória e resultou numa reserva técnica de 10%. Maria Gore  aborda o fato de termos
Unidades Hospitalares Próprias (UHP) que não estão sendo contempladas na distribuição dos
testes, sendo aqueles, na sua grande maioria, ins tuições de referência para o atendimento
para COVID-19. Giorgia acredita que se for colocado de forma clara para o gestor municipal que
dentro do quan ta vo recebido também há kits que devam ser priorizados para as unidades
próprias da Sesa nos municípios em que estas se fizerem presentes, não haverá problema. João
Luiz expõe a preocupação quanto aos municípios com grande con ngente de profissionais de
saúde, citando Campo Largo e Campina Grande no Sul, os quais deverão ser vistos de forma
diferenciada no momento da distribuição dos testes. João Bosco comenta que par cipou de



videoconferência, na qual foi divulgado um cronograma do MS quanto a distribuição dos testes
rápidos. Segundo foi passado, haverá novas remessas para todo o Brasil nas datas de 14/04
(1.500.000), 20/04 (1.500.000) e 27/04 (1.000.000). Vinícius comenta que também deveríamos
incluir na distribuição de testes rápidos as clínicas de hemodiálise. Ele comenta sobre um caso
que foi a óbito em São José dos Pinhais.
 
3) Nota Orienta vas às CAF's. Deise apresenta nota na qual consta recomendações para a
reorganização dos processos de trabalho nas centrais de abastecimento farmacêu co (CAF's)
das RS frente a pandemia de COVID-19. Traz medidas prote vas como evitar aglomerações,
aumentar  frequência  da  limpeza  ambiental,  disponibilizar  álcool  em  gel  em  pontos
estratégicos, enfa zar o distanciamento e higiene das mãos, entre outras. A nota apesar de ser
direcionada  às  CAF's,  as  medidas  que  ali  constam,  também  poderão  ser  adotadas  pelos
serviços municipais. Aprovada.

4)  Nota Orienta va sobre importação de produtos para saúde: Luciane apresenta a  nota
elaborada pela VISA/PR. O aumento nas importações de produtos à saúde (máscaras, luvas de
procedimentos, testes rápidos, respiradores, et.) des nados ao combate da COVID-19. A nota
se  aplica  tanto aos  serviços  públicos  quanto  privados.  Habitualmente a  importação desses
produtos  requer  empresa  com  registro,  cadastro  ou  no ficação  na  ANVISA,  além  de
autorização  de  funcionamento  e  licença  sanitária.  Contudo,  a  ANVISA  viabilizou  o  acesso
facilitado e desburocra zado a EPI e outros produtos à saúde que são considerados essenciais
para o enfrentamento da pandemia. A RDC nº 356, de 23 de março de 2020, permite de forma
excepcional e temporária, a aquisição de EPI, respiradores, etc não regularizados na ANVISA
quando  não  disponíveis  para  o  comércio  e  disposi vos  semelhantes  regularizados.  Porém
alguns critérios con nuarão a ser exigidos. A nota tem um intuito direcionador. Nota aprovada.
 
5) Informes: Vinícius relata visita técnica feita a Santa Casa de Campo Mourão. A ins tuição
possui  uma estrutura  sica  e aporte tecnológico  bem razoáveis,  porém há uma deficiência
técnica  de  profissionais  de  Enfermagem  e  poucos  médicos  com  qualificação  em  terapia
intensiva  no  município,  o  que  aponta  necessidade  de  inves mento  em  qualificação
profissional.  Há uma área em reforma do Centro  Cirúrgico  (7  salas  cirúrgicas  amplas,  com
capacidade para instalar até 10/12 leitos em cada uma delas), com término previsto no prazo
de 10 a 15 dias, que ampliará mais 7 leitos de UTI. Equipe de saúde da ins tuição relatou ter
recebido vários pacientes suspeitos graves ao mesmo tempo, o que desestabilizou a equipe
técnica, pois não se sen ram preparados para o atendimento de pacientes com esta patologia.
Houve  perda  de  oportunidade  terapêu ca  adequada,  ocasionando  3  óbitos  sequenciais  e
outros posteriores. Não há necessidade de intervenção na ins tuição, mas sim qualificação
técnica. Vinícius reitera a importância do envolvimento do CRM, Associação Médica do Paraná
e AMIB, através de capacitações programadas à distância com informações atualizados sobre
os temas de maior relevância nesta área. Na data de hoje há 70 pacientes internados em UTI.
Pujol comenta ter lido ar go que fala que a COVID-19



 não é uma doença pulmonar, mas sim hematológica e portanto os parâmetros respiratórios
adotados não seriam os mesmos da SARA. Ele também comunica que no dia 22/04/2020 o
CRM/PR  promoverá  uma  capacitação  sobre  ven lação  mecânica  direcionada  a  médicos,
enfermeiros e fisioterapeutas. Nerlan, presidente da Associação Médica do Paraná, reitera a
par cipação e apoio as capacitações planejadas pela SESA/PR.

Eduardo Cárcere do DSEI traz algumas preocupações do seu departamento. Segundo
ele, PR e SP são os Estados com maior probabilidade de surto relacionado à COVID-19 em área
indígena, devido à proximidade das aldeias com o meio urbano. O po de habitação do índio,
ocas com um número expressivo de familiares (de 6 a 7 pessoas), favorece a transmissão do
vírus. Eduardo solicita maior atenção das RS e municípios com comunidades indígenas, os quais
devem inserir em seus planos de con ngência ações específicas para este público. Ele ressalta
que é necessário criar alterna vas de isolamento fora das aldeias no momento em que há
suspeita  ou  confirmação  de  algum  caso  na  comunidade  indígena.  Eduardo  relata  sua
preocupação quanto ao déficit  de EPI. Ele finaliza solicitando apoio do COE para respostas
conjuntas  ao  MPF  quanto  as  ações  adotadas  na  área  indígena  de  combate  a  COVID-19.

Giorgia coloca que não apenas para o DSEI está tendo dificuldade na aquisição dos EPI,
por se tratar de um problema mundial. Na sequência ela comenta sobre situação ocorrida com
médicos da rede par cular da região de Apucarana e Ivaiporã, os quais estão prescrevendo a
cloroquina  para  o  tratamento  de  casos  leves  da  COVID-19  e  orientando  seus  pacientes  a
re rarem  o  medicamento  na  rede  pública.  COSEMS prontamente  encaminhou  para  a  sua
apoiadora a nota orienta va nº17 elaborada pela SESA, que trata sobre o uso da cloroquina
como terapia coadjuvante no tratamento de formas graves da COVID-19, e ra ficou que se
deve seguir o que esta estabelecido na nota. Giorgia ques ona como tratar deste assunto em
consultórios  par culares.  Maria Gore  comenta situação ocorrida  em Rolândia na semana
passada, onde o prefeito decidiu por decreto municipal a reabertura do comércio e a compra
de cloroquina para a distribuição em massa. O MP pediu a suspensão imediata do decreto.
Deise informa que será publicada, ainda nesta tarde, no site da SESA/PR, uma nota da atenção
farmacêu ca da SESA sobre o tratamento com a cloroquina, a qual foi baseada nas orientações
fornecidas pelo MS (nota informa va nº 06, de 02/04/2020 e diretrizes para o diagnós co e
tratamento  da  COVID-19,  publicada  em  06/04/2020).  Maria  Gore  diz  que  é  necessário
montar um grupo na SESA/PR sobre o tratamento da cloroquina e estudar mais a respeito do
assunto.

Giorgia elogia Nota Orienta va nº 24 que trata das orientações para adequação da
estrutura sica em caráter temporário na assistência de pacientes suspeitos ou confirmados
para COVID-19, em decorrência da emergência em saúde pública.  Porém, ela solicita maior
especificação  nos  ambientes  ambulatoriais  (como  montar  este  ambiente  específico  para
COVID-19 no atendimento de pacientes sintomá cos). Giorgia se diz bastante cobrada quanto
a  atualização  e  publicação  dos  leitos  hospitalares,  com  o  intuito  dos  municípios  irem  se
organizando. Daniela cita o Bole m Epidemiológico 07 no que tange o distanciamento social
sele vo  e coloca que os municípios  estão sendo judicializados por conta  dos leitos.  Maria
Gore  pede para tratarmos desta discussão amanhã, pois aguardamos decisão do Governo do
Paraná quanto a este tema.


