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

coronavírus 

 

Data: 19 de junho de 2020, às 16h 

Na reunião de hoje foi abordado, em resumo: 

1) Situação Epidemiológica da Covid-19 no Paraná 

Maria Goretti iniciou a reunião e pediu para que os participantes consultassem os dados              

da situação epidemiológica no Estado diretamente no Boletim publicado hoje pela SESA.  

Destacou os 868 novos casos e lamentou os 13 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. 

1) Surtos de Covid-19 no Paraná 

Maria Goretti apresentou dois observadores da Federação das Indústrias do          

Estado do Paraná (FIEP), que estavam participando da reunião. Pautou          

brevemente os surtos já verificados no Estado, destacando os ocorridos em           

frigoríficos, Instituições de Longa Permanência para Idosos, cadeias públicas e          

aldeias indígenas.  

Paula, do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS),           

enfatizou o uso da ferramenta Kibana. Segundo ela, trata-se de uma plataforma            

que reúne informações sobre a Covid-19, permitindo, inclusive, que o notificante           

vincule determinado caso da doença a existência de algum surto que esteja            

ocorrendo no Estado. Destacou que a doença está atrelada a densidade           

demográfica, aglomerações e reuniões de pessoas, sendo assim, os Municípios          

devem atentar para o momento da notificação e vincular os casos a possíveis             

surtos, de modo que, possa identificá-lo precocemente e adotar medidas para           

diminuir a propagação da doença. Segundo ela, há reclamações de algumas           

regionais de que municípios têm omitido casos da doença em empresas. Ressaltou            
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a necessidade de transparência destas informações para obtenção de dados          

fidedignos. 

De acordo com Paula, o surto é caracterizado pela ocorrência de 3 casos ou mais,               

confirmados através do teste molecular RT-PCR, dentro de um espaço circunscrito,           

que pode ser o ambiente de trabalho, clínicas de hemodiálise, reuniões de família,             

aniversários, festas, cultos e missas. Para ela, deve-se atentar para comunidades           

fechadas como ILPI, unidades prisionais e casas de recuperação (psiquiátricas e           

para dependentes químicos). Também demonstrou preocupação com as aldeias         

indígenas, de acordo com ela, estas comunidades demandam muito cuidado. Por           

fim, reiterou a necessidade de detectar precocemente os casos, atentando para a            

possibilidade de vinculá-lo, no momento da notificação, à surtos já detectados e            

rastreando, quando possível, o contato do contato a fim de identificar a cadeia de              

transmissão da doença.  

Maria Goretti abriu para questionamentos. Foi indagada por um dos participantes           

se 3 profissionais de saúde confirmados com a doença dentro de um hospital             

caracterizaria um surto? Ela respondeu, reportando-se ao Memorando Circular n.          

22, de 18 de maio deste ano, que traz informações sob isolamento e afastamento              

de profissionais de saúde, relembrou também a Nota Orientativa n. 38 só sobre             

este tema. Salientou que muitos profissionais de saúde, trabalham em mais de um             

equipamento de saúde, o que aumenta consideravelmente a rede de contatos e de             

possíveis contaminações. 

Vários participantes contribuíram com relatos e elogios aos trabalhos do COE. O            

diretor da 18ª RS, informou que um Município silencioso até domingo, hoje já             

contabiliza 2 óbitos e 9 casos confirmados. Ao que tudo indica, o contágio ocorreu              

após um churrasco em família.  

Adriana, da Secretaria de Justiça, família e trabalho (SEJUF), demonstrou          

preocupação com o isolamento dos idosos moradores de ILPI, em caso de            

suspeita ou confirmação da Covid-19. Em resposta, Maria Goretti destacou que,           

dos casos que tem conhecimento, a própria instituição dispunha das condições           

para realizar o isolamento, mas enfatizou que o assunto será pauta de futuras             

 



 

discussões.  

João Luiz, da SESA, lembrou que o surto pode ocorrer independentemente do            

porte da empresa, ou seja, desde uma corporação com mais de 500 funcionários             

até um estabelecimento com 10 trabalhadores. 

2) Informes, se houver 

Maria Goretti evidenciou o caso da 9ª RS, em que um surto da doença foi               

identificado em uma aldeia indígena.  

Giorgia (COSEMS-PR), sugeriu como temas para as próximas pautas a          

rediscussão da Nota Orientativa n. 9 que trata do óbitos, a organização das divisas              

e fronteiras e por último trouxe um questionamento feito sobre a 1ª e 2ª RS acerca                

da demora do resultado dos testes (mais de 7 dias). Maria Goretti, reconheceu a              

falha, disse que o problema já foi detectado e estão trabalhando para solucioná-lo.  

Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, Marcelo Hagebock,          

falou sobre fake news envolvendo um possível lockdown em Curitiba. Maria           

Goretti, descartou essa possibilidade e finalizou pedindo para que os participantes           

tomem conhecimento do teor dos Decretos Estaduais (n. 4.885 e 4.886) assinados            

hoje pelo Governador, contendo medidas mais restritivas para as regiões mais           

críticas no Paraná. 

 

  

 



 

 

 


