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

Data: 17 de setembro de 2020, 16h10.

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

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

e solicita à dra. Acácia Nasr informar os dados epidemiológicos do dia. 

1) Informe epidemiológico

Maria Goretti refere número elevado de novos casos no estado nesta quinta-feira

(2.458), mas justifica que houve problemas na extração de dados do sistema nos

últimos dias, gerando acúmulo para hoje. Diz que o que é preocupante, de fato, é o

número de óbitos.

 Dra Acácia Nars informa 2.458 novos casos e 47 óbitos pela COVID-19. O Paraná

soma  agora  158.117  casos  e  3.975  mortos  em  decorrência  da  doença.  1.058

pacientes com diagnóstico confirmado estão internados hoje; 875 pacientes estão

em leitos SUS (419 em UTI e 456 em leitos clínicos/enfermaria) e 183 em leitos da

rede particular (76 em UTI e 107 em leitos clínicos/enfermaria).  Há outros 1.071

pacientes  internados,  461  em  leitos  UTI  e  610  em  enfermaria,  que  aguardam

resultados de exames.  Eles estão em leitos das redes pública e particular e são

considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2. 

O boletim epidemiológico completo pode ser acessado clicando aqui . 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/informe_epidemiologico_17_09_2020_.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/informe_epidemiologico_27_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:









Maria Goretti David Lopes entende que o Paraná está na linha tendencial próxima à

otimista,  e  que  esse  patamar  vem se  consolidando  a  cada  semana,  ainda  que

permaneça com número elevado. 

3) Decreto Estadual 5.686/2020 (trabalho remoto dos servidores da SESA/PR)

Maria Goretti David Lopes comunica a edição do Decreto 5686/2020, que altera o

Decreto nº 4.230, de 16.3.2020, que:

Art. 1º Altera o caput do art. 7º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º Os Titulares dos Órgãos e Entidades compreendidos no art. 1º deste Decreto

poderão,  após  análise  justificada  da  necessidade  administrativa  e,  dentro  da

viabilidade técnica e operacional, amparados por ato normativo a ser editado pela

Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  suspender  ou  retomar,  total  ou  parcialmente,

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&codItemAto=1475799#1491058


expediente de trabalho e atendimento presencial ao público, bem como instituir 

regime  de  teletrabalho  para  servidores,  resguardando,  para  manutenção  dos

serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de servidores em sistema de

rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos.

Art. 2º  Altera o  §2º do art. 7º do Decreto nº 4.230, de 2020, que passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando revogados seus atuais dispositivos:

§2º Caberá  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  fixar,  por  ato  normativo  próprio,

critérios para o enquadramento dos servidores como pertencentes ao grupo de

risco, que poderão ser submetidos ao regime de teletrabalho.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revoga:

I – os §§ 2ºA     e 2ºB do art. 7º do Decreto     nº 4.230, de 16 de março de 2020;

II – o art. 20A do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020;

Que a diretoria da SESA está em discussão sobre os critérios para autorização do

trabalho remoto dos seus servidores. Em breve será publicada resolução com as

orientações. 

4) Informes 

4.1. Maria Goretti David Lopes informa que estão em processo de revisão o Plano

de Contingência do Paraná e todas as Notas Orientativas da SESA. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&codItemAto=1475811#1475811
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&codItemAto=1446803#1446803
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&codItemAto=1446802#1446802
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&codItemAto=1446123#1491059
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=232854&codItemAto=1446124#1446124

