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

Data: 18 de agosto de 2020, às 16h02. 

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

1) Abertura 

A Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria GoreM David Lopes iniciou a reunião 

jusOficando a inversão da pauta em razão da parOcipação do Dr. Clovis Arns da Cunha, Pre-

sidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. 

Em seguida, destacou a presença de Aniara Nascimento, representando o Projeto Todos 

pela Saúde, iniciaOva do Itaú Unibanco para o combate ao Coronavírus no Brasil. 

Segundo a Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, amanhã grupos de trabalho da Co-

missão Intergestores BiparOte (CIB) se reunirão para discuOr a elaboração de projetos e 

adoção de protocolos. 

Na sequência, cedeu a palavra à servidora Claudia que realizou uma breve apresentação 

das ações que estão sendo implementadas no contexto da pandemia no âmbito da Rede 

de Atenção à Saúde. Claudia, ressaltou a adoção do Guia Orientador e da parOcipação do 

Grupo Condutor Estadual como ferramentas para organização dos pontos de atenção. 

Apontou ainda, ações como: (i) o rastreamento laboratorial que está sendo realizado nas 

InsOtuições de Longa Permanência para Idosos no Estado do Paraná; (ii) o rastreamento 

dos contatos visando a detecção precoce entre indivíduos que foram expostos ao vírus 

SARS-CoV2; (iii) a organização do Grupo de Apoio de enfrentamento de surtos por Covid-19 

e, por úlOmo, (iV) enfaOzou a relevância do Projeto Todos pela Saúde com a distribuição de 

oxímetros em todo o país. De acordo com Claudia, o Estado do Paraná recebeu 5.731 me-

didores, dos quais 1.706 serão encaminhados diretamente aos municípios com mais de 100 

mil habitantes. Destacou ainda, a iniciaOva do InsOtuto Estater e da Sociedade Brasileira de 



Infectologia com a campanha ALERT(AR), visando a conscienOzação sobre hipóxia silencio-

sa a fim de ajudar grupos vulneráveis. 

Salientou a importância da verificação da saturação e a imprescindibilidade de medição 

desse parâmetro nos grupos mais vulneráveis, com prioridade ao acompanhamento de 

idosos e pacientes de risco. Falou brevemente sobre a hipóxia silenciosa, que pode ocorrer 



a parOr do séOmo dia do início dos sintomas da Covid-19. Por fim, informou que através da 

verificação desse parâmetro fisiológico, pacientes com saturação inferior a 95% deverão 

ser encaminhamos para UPAS ou outros estabelecimentos de saúde. Em linhas gerais, re-

sumiu que o objeOvo da campanha é promover o uso deste aparelho e através dos dados 

da saturação, auxiliar no diagnósOco e tratamento precoce da Covid-19. 

2) Campanha de conscienDzação sobre hipóxia silenciosa para ajudar grupos vulneráveis 

no enfrentamento à COVID-19 do InsDtuto Estáter (IE) e Sociedade Brasileira de Infec-

tologia (SBI): ALERT(AR) 

Dr. Clovis Arns da Cunha, Médico Infectologista e Presidente da Sociedade Brasileira de In-

fectologia, ao comentar a Campanha ALERT(AR), tema já introduzido anteriormente, falou 

sobre o risco da hipóxia silenciosa na Covid-19. Segundo ele, o paciente apresenta baixa 

oxigenação mas não aparenta sintomas de falta de ar. Explicou brevemente como funciona 

o oxímetro. De acordo com o médico, índices abaixo de 95%, alertam para a necessidade 

de procurar atendimento médico. Nas palavras dele, não se pode esperar o paciente apre-

sentar falta de ar, pois quando esse sintoma se manifesta, no caso da Covid-19, a saturação 

estará tão baixa que inevitavelmente o paciente necessitará ser encaminhado para UTI e 

provavelmente as chances de sobrevivência serão mínimas. Evidenciou a importância de se 

medir esse parâmetro fisiológico através do uso deste simples aparelho, evitado que o pa-

ciente chegue ao hospital com hipóxia grave. Ressaltou a importância de um protocolo 

para uOlização do aparelho, orientando e capacitando os agentes de saúde para medir esse 

saturação. Apontou a queda nos índices de letalidade, inclusive entre idosos, a parOr dessa 

verificação. Ao final, ressaltou que médicos, gestores e demais profissionais devem buscar 

idenOficar a hipoxia silenciosa e realçou a necessidade de não aguardar que o paciente 

apresente sintomas graves como falta de ar, evitando assim o risco de sequelas e alta leta-

lidade. Para o médico infectologista, essa medida pode salvar muitas vidas. 

Drª. Elaine, da SESA, sugeriu que as capacitações e treinamento sejam direcionados à equi-

pe mulOprofissional que estão na linha de frente de atendimento entre o hospital e o do-

micílio. Dr. Clovis complementou destacando a necessidade de se observar as estruturas de 

cada município e a necessidade de oxigenoterapia.  



3) Informe Epidemiológico da SESA/PR 

Dra. Acácia Nars, iniciou a apresentação trazendo os dados da evolução da doença no Esta-

do até a presente data. Segundo ela, o Paraná soma atualmente 107.016 casos confirma-

dos e 2.751 óbitos pela Covid-19. Alertou que os gráficos a parOr de agora serão apresen-

tados por semana epidemiológica, em razão do prolongamento da pandemia. 

Informou que o Índice de isolamento diário, em razão de parOcularidades envolvendo os 

aparelhos celulares, pode remeter a falsos índices. Destacou os coeficientes de mortalida-

de, letalidade no Paraná e contrastou-os com dados nacionais. Maior coeficiente de morta-

lidade no Paraná se concentra na região metropolitana.  



 

De acordo com a médica, o platô da doença aqui no Estado foi  aOngido na semana 29. 

Ressaltou que houve uma diminuição de 7% no numero de novos casos em relação a se-

mana interior. Queda ainda maior se observou no percentual de óbitos, contudo, segundo 

Dra Acácia, em função da demora no lançamento dos dados esse dado deve ser analisado 

com cautela. RelaOva estabilidade a parOr da análise da media móvel. Salientou que não 

podemos ficar tranquilos e reforçou as medidas de prevenção. Ressaltou o aumento de ca-

sos na mesorregião metropolitana de CuriOba. Por fim, apresentou dados como taxa de 

ocupação de leitos, principais comorbidades associadas a fatores de risco da doença e faixa 

etária mais acomeOda pela doença. 



Demais informações disponíveis no BoleOm Epidemiológico. 

4) Informes Gerais 

Aniara Nascimento falou sobre a entrega dos respiradores e monitores (cerca de 36 equi-

pamentos doados ao Estado do Paraná). 

Na sequência, Maria GoreM David Lopes informou os Municípios e Hospitais que recebe-

rão as doações (Hospital Universitário de Ponta Grossa, de Maringá, Londrina e Foz do 

Iguaçu). 

A Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, aproveitou a oportunidade para agradecer os 

trabalhos da 12ª Regional de Saúde, que já estão desenvolvendo campanha para divulgar 

sobre a campanha ALERT(AR). 

Por fim, destacou que os Grupos de Trabalho que se reunirão amanhã (CIB) no período da 

tarde, discuOrão propostas para Protocolo de verificação da oximetria digital, incluindo re-

gistro diário por paciente, de pacientes extra-hospitalar e hospitalar, protocolo de encami-

nhamento de pacientes, divulgação das iniciaOvas para obtenção de sucesso e outros. 

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_18_08_2020%20.pdf

