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

Data: 15 de setembro de 2020, às 16h07. 

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

Abertura 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, iniciou a 

reunião assinalando os pontos de pauta. De antemão, solicitou ampla divulgação da Nota 

OrientaOva que trata da saúde mental dos trabalhadores de saúde, objeto de discussão do 

item 2. 

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR 

Dra. Acácia Nars, apresentou os dados atualizados da COVID-19 no Estado. Segundo ela, o 

Paraná soma 154.168 casos confirmados da doença e 3.878 óbitos. Dos 399 municípios pa-

ranaenses, 398 (99,7%) possuem casos confirmados e 293 (73,4%) já noOficaram óbitos 

pela infecção. Apontou os índices de distanciamento durante e aos finais de semana. 



Salientou a importância da medida como prevenção e diminuição do espalhamento do ví-

rus, tendo em vista a falta de uma vacina ou outra medida comprovadamente mais eficaz. 

Citou o Coeficiente de Incidência da COVID-19 no Estado (1344) e sinalizou que está acima 

do índice nacional (1336). Informou o ranking de letalidade por Estados, Paraná (2,5%). 

Novamente enfaOzou que, desde a semana 27 temos mais de 10.000 novos casos por se-

mana. Salientou o delay na noOficação da mortalidade. Para a médica, o Paraná apresenta 

níveis elevados de mortalidade. A média móvel denota uma diminuição do número de no-

vos casos, contudo, eles conOnuam altos.  

Já a média móvel de óbitos apresenta um decréscimo em relação aos números de 14 dias 

atrás. Expôs os casos e óbitos por sexo e faixa etária. Forneceu os dados sobre ocupação de 

leitos de UTI e enfermaria, leitos hospitalares SUS exclusivos para COVID-19, exames médi-

cos RT-PCR e testes rápidos realizados no Estado. AdverOu sobre os 76 óbitos de profissio-

nais de saúde em virtude da doença e exibiu gráfico contendo casos noOficados e suspeitos 

em Trabalhadores da Saúde. 



 

Ao final apresentou um Resumo por Macrorregião: 

Destacou o maior coeficiente de incidência na regional de Foz do Iguaçu. 

Para mais detalhes acesse o Informe Epidemiológico.  

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_15_09_2020%20.pdf


2) Recomendações aos Gestores dos Serviços de Saúde sobre Cuidados à Saúde Mental 

de seus Trabalhadores em razão da pandemia da COVID-19 

Aline Pinto Guedes, Psicóloga e servidora da Secretária Estadual de Saúde do Paraná apre-

sentou resumidamente alguns tópicos do documento elaborado pela SESA visando auxiliar 

os gestores e ressaltou sua importância diante dos impactos emocionais e psicológicos que 

a pandemia pode ocasionar nos profissionais da saúde.  

De acordo com ela, o documento foi dividido em três partes, são eles: 

1. Recomendação quanto à organização dos serviços e do ambiente de trabalho: Apontou a 

necessidade de linhas de cuidado regularmente reformuladas, a atuação de modo inte-

grado com os trabalhadores, estabelecendo maior laço e sensação de segurança. Asse-

gurar pausa, intervalos e verificar a possibilidade de folgas estendidas, além de gerenciar 

os riscos psicossociais de modo conlnuo. 





2. Recomendações de cuidados específicos com os trabalhadores de saúde: Avaliar a neces-

sidade de descanso, contribuir para estabilização emocional, espaço de escuta individual 

e relaxamento. Estratégias para minimizar o estresse vivido no ambiente de trabalho. 

Propostas de aOvidades que evitem aglomerações. Valorizar o conhecimento dos traba-

lhadores. Considerar os mecanismos de defesa. Afastar os trabalhadores que testarem 

posiOvo. Facilitar o acesso aos serviços de saúde mental. Atentar para a questão da es-

OgmaOzação. O Sofrimento é anterior ao adoecimento. Não patologizar o sofrimento. A 

parOr do sintomas e do quadro avaliar a necessidade de serviços especializados. Definir 

critérios para julgar à necessidade ou não de orientação/encaminhamento para serviços 

especializados de saúde. Preencher adequadamente a ficha de transtorno mental relaci-

onados ao trabalho. EsOmular e orientar os profissionais de saúde para noOficação dos 

transtornos mentais relacionados ao trabalho. 



3. Recomendações para o pós pandemia:  IncenOvar ações que promovam à vida. Atentar 

para os senOmentos e dificuldades previstos para esse momento. Se preparar para qua-

dros que se mostrem mais complicados. Que a rede esteja organizada e o fluxo adequa-

do para  atendimento de um provável aumento na demanda dos serviços. 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, teceu 

algumas observações sobre a matéria: relatou que todos estão estafados e que o docu-

mento é muito importante neste contexto. Para ela, é importante a adoção de medidas 

para garanOr a saúde mental dos profissionais da saúde. Pediu o apoio de todas as áreas da 

SESA, regionais e demais organizações para a devida implementação das ações. Falou sobre 

a revisão do Plano de ConOngência, visando ampliar as propostas que lá estão, incluindo 

informações sobre saúde mental e do documento apresentado. Reforçou que foi feito um 

grande esforço por parte da SESA para que não faltasse equipamentos, leitos. EnfaOzou 

que responde reiteradamente quesOonamentos do Ministério Público e ouvidoria sobre a 

disponibilização de equipamentos de proteção individual aos profissionais não tendo ocor-

rido desabastecimento destes.  

Falou ainda, sobre a adoção dos dois metros de distanciamento nos documentos da SESA, 

sugeriu revisão para padronizar em 1 metro e meio. Ênfase no cuidado à saúde mental no 

Plano de ConOngência do Estado. 

Abriu para quesOonamentos. 

Luciane parabenizou pela elaboração do documento e propostas trazidas. Sobre o distanci-

amento, disse que será uma das atualizações necessárias para o Plano de ConOngência. 

Maico, do setor de Saúde Ocupacional da Secretária se colocou a disposição para auxiliar 

na efeOvação das medidas. 

Viviane, Diretora da 12ª RS, parabenizou e quesOonou sobre a possibilidade de seleção de 

bolsistas da área de psicologia para apoiar as regionais na implementação de ações.  

A Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR,  parabenizou novamente a equi-

pe do Centro de Saúde do Trabalhador da SESA - CEST/PR e equipe técnica de saúde men-

tal. 

Por fim, falou sobre a revisão, posterior formatação e publicação da Nota OrientaOva no 

site da SESA. 



3) Discussão e encaminhamento sobre funcionamento de parques 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, solicitou 

possíveis apontamentos sobre o funcionamento dos parques. Como não houve manifesta-

ção, informou que futuramente a SESA pretende apresentar proposta para sistemaOzar o 

funcionamento dos diferentes segmentos, de modo oOmizado e democráOco realizando 

recomendações que contemplem os diferentes Opos de serviço.  

Bruna, 15ª RS falou acerca da questão da abertura dos parques. Citou especificamente a 

situação do Município de Guaraniaçu que, em virtude de um parque aquáOco localizado na 

região, expediu decreto determinando adoção de medidas de prevenção, elaboração de 

Plano de conOngência pelo parque que, a princípio, reabrirá em outubro.  

Giorgia Regina do COSEMS-PR, informou que a questão dos parques foi trazida pelo Dr. Gil-

berto em razão das aglomerações verificadas nos úlOmos dias nos parques do Estado. 

4) Informes Gerais 

Giorgia Regina do COSEMS-PR, levantou uma questão trazida ao seu conhecimento envol-

vendo os Agentes Comunitários de Saúde. Segundo ela, alguns gestores não encontram 

fundamento para que os ACS realizem o monitoramento da saturação por meio dos oxíme-

tros. De acordo com Giorgia, a PNAB e outros documentos não abordam claramente esta 

questão.  

Sobre o assunto, Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da 

SESA/PR, informou que a Nota passará por atualização e desde já solicitou encaminhamen-

to de sugestões.  

Obs: Gráficos da SESA/PR


