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

19 de novembro de 2020, quinta-feira, 16h.

Dra.  Acácia Nars inicia a reunião justificando o atraso da dra Maria Goretti  David

Lopes, que está em outro compromisso. 

1) Informe Epidemiológico da SESA/PR

A  dra.  Acácia  Nars  apresenta  o  atual  status da  COVID-19  no  Estado  do  Paraná.

Entende que as pessoas estão se comportando como se não houvesse epidemia, “vida

normal”. O índice de isolamento está cada vez menor. 





Que as eleições, com o cansaço das pessoas em realizar o distanciamento, com a volta

das  atividades  econômicas,  as  pessoas  parecem  ter  abandonado  as  medidas  de

proteção, o que contribuiu diretamente para o aumento dos casos. 



Até o momento Boletim Epidemiológico completo não foi publicado na página da SESA.

2) Proposta de matriz de risco.

Trata-se da matriz elaborada pelo CONASS com algumas adaptações





Neste momento, segundo a matriz de risco, as Regionais de Saúde estão nessa

situação:











Dra Acácia finaliza a apresentação e passa a palavra para a dra Maria Goretti David

Lopes, que pergunta se alguém tem alguma consideração a respeito. 

Lilian Welz, do COSEMS/PR, questiona de que forma essa matriz será colocada em

prática pela SESA. Que o sentimento é de esgotamento geral, inclusive da população.

Como seria possível adotar essas restrições ali constantes?

Em  resposta,  dra.  Maria  Goretti  David  Lopes  reconhece  que  a  situação  está  se

agravando,  mas  que  a  estratégia  ainda  será  pensada.  O  resultado  dessa  matriz

apresentada, que tem como base o documento do CONASEMS – CONASS - OPAS, e não

mostra a situação real do Paraná. Que a distribuição dos leitos no estado é feita por

macrorregião,  e  a  matriz  de  risco  é  feita  por  regionais  de  saúde.  Que  não  está

convencida que esse é o melhor instrumento para a adoção de medidas em relação aos

casos da Covid-19. Que é uma ferramenta que não condiz com a organização do estado,

que não retrata a situação do Paraná. Não está convencida de que essa é a melhor



alternativa  para  a  gestão.  Que  quer  ouvir  a  opinião  de  todos  a  respeito  disso.

Desabafou que todos cobram a SESA/PR como se nada tivesse sido feito até agora. 

Dra Acácia informou que a última versão da proposta de matriz de risco criada pelo

CONASEMS, CONASS e OPAS, é de 25/9, e tem muitas falhas. 

Geórgia Regina,  do COSEMS/PR,  entende a importância das observações da Maria

Goretti, e ressalta o esforço da SESA e dos municípios no combate à epidemia. Que

questiona a efetividade dessa matriz de risco, e como poderá ser coloca em prática.

Pensa  que  pode  ser  utilizada  como  ferramenta  de  tomada  de  decisão.  Que  esse

aumento de casos é preocupante e, como subsídio, poderá ser útil. A organização, de

fato, é diversa da adotada pelo Estado, mas já traz um panorama regional, que também

é fundamental. Que ter o cálculo por região e por macrorregião seria o ideal.  

Dr. Moacir Pires Ramos lembra que o Paraná foi um dos estados que experimentou, de

fato, o que é o achatamento da curva. Que o enfrentamento da epidemia no estado foi

uma experiência frutífera. Que é um desafio enfrentar uma epidemia dessa espécie, e o

esgotamento  é  inerente,  que a  questão  emocional  fica  muito  comprometida  nessas

situações. Que, em relação à matriz, entende que o instrumento deve ser adaptado à

realidade  do  Paraná,  e  não  o  contrário.  O  instrumento  deve  ser  acompanhado  de

informações técnicas de qualidade, a fim de complementar os dados e dar subsídios

concretos ao gestor. Que as explicações sobre a oferta de leitos e a possibilidade de

ampliação deveriam estar disponíveis, assim como o RT. Quem determina o isolamento

é a reação social, a população, a seu ver, vai reagir apenas com dois critérios: mortes e

esgotamento dos leitos. Que a taxa de transmissão não consta da matriz, mas entende

ser um dado importante. 

Elaine Dremer, SESA, entende que deveria estar visível para a população o gráfico de

casos  diários  e,  paralelamente,  o  trabalho  do  IPARDES  das  projeções  de  casos  e

número  de  leitos.  Que  esses  indicadores  são  mais  sensíveis  às  pessoas  do  que  as

“cores”, da matriz. Em relação à questão emocional, é muito estressante ouvir notícias

sobre o “abre e fecha” do comércio, mas nada se faz em relação ao transporte coletivo

“entupido”  de  gente.  Será  que  essa  matriz  é  uma  forma  de  convencimento  da



população?  Que entende  que  a  SESA deveria  trabalhar  com ferramenta  que torne

visível a situação para as pessoas. 

Dra.  Maria  Goretti  David  Lopes  propõe  que  se  use  essa  matriz  de  risco  como

ferramenta, e ver como o trabalho se encaminha. 

Mauro Sérgio  Araujo,  apoiador  do COSEMS em Maringá,  reforça o  que a  Georgia

explanou sobre a importância do documento como ferramenta. 

Daniel Nojima, do Ipardes, se coloca a disposição para auxiliar tecnicamente a SESA,

no que for possível, em relação ao documento aqui apresentado. 

Dr  Daniel  Lourenço,  Promotor  de  Justiça  –  CAOP Saúde,  parabeniza  a  SESA pela

matriz de risco apresentada e pergunta se ela vai servir para dar suporte às decisões

só Estado do Paraná ou vai ser vir para que os gestores municipais tomem decisões?

Que ela vai ser manejada pelo Estado ou pelos municípios? Neste caso, seria intenção

do Estado substituir os decretos em vigor? Como a SESA pensa em trabalhar com essa

matriz de risco?

Em resposta, dra. Maria Goretti explicita se tratar de ferramenta de gestão, e será

compartilhada para uso regional, perseguindo-se a lógica da regionalização. Como a

organização de leitos UTI e enfermaria segue a lógica macrorregião, esse documento

não reflete a realidade do Paraná, como já dito. Que não tem condições, nesta data, de

responder  a  todas  as  dúvidas  colocadas  sobre  a  matriz.  Que,  de  fato,  estão  em

dificuldades e não tem resposta ao quanto questionado. Que, na próxima quinta-feira,

será  discutido  como  esse  documento  será,  de  fato,  aplicado.  Convidou  os

representantes do COSEMS/PR, a dra. Acácia, Daniel Nojima do Ipardes, o dr.  Moacir

Pires Ramos e o dr Daniel Lourenço, MPPR, para participar das discussões. 

Que a reunião já dura mais de uma hora e meia, sendo adequado transferir a discussão

para a próxima reunião do COE. 


