
PA n. 0046.20.065143-1 
Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do coronavírus

Data: 20 de agosto de 2020, 16h05.

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

1) Informe epidemiológico

Hoje, 2.338 novos casos e 84 óbitos pela infecção. O Paraná soma 111.014 casos e 2.861 mortos

em  decorrência  da  doença.  913  pacientes  com  diagnóstico  confirmado  de  Covid-19  estão

internados hoje; destes, 752 estão em leitos SUS (380 em UTI e 372 em leitos clínicos/enfermaria)

e 173 em leitos da rede particular (71 em UTI e 102 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.158

pacientes  internados,  532  em  leitos  UTI  e  626  em  enfermaria,  que  aguardam  resultados  de

exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

A SESA confirma a morte de mais 84 pacientes, todos estavam internados. São 36 mulheres e 49

homens, com idades que variam de 37 a 92  anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 1 de julho a

20 de agosto.  Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (38), São José dos Pinhais (4),

Piraquara (4), Colombo (3), Foz do Iguaçu (3),  Maringá (3), São Pedro do Ivaí (3), Londrina (2),

Pinhais (2),  Ponta grossa (2),  São José da Boa Vista (2)  e um caso em cada um dos seguintes

municípios:  Ângulo,  Apucarana,  Arapongas,  Araucária,  Bandeirantes,  Campo  Largo,  Colorado,

General Carneiro, Itaperuçu, Jandaia do Sul, Mauá da Serra, Nova Prata do Iguaçu, Quatro Barras,

Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Rio Bom, Santa Cecília do Pavão e União da Vitória.

O boletim epidemiológico completo pode ser acessado clicando aqui    

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_20_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, de

certa forma, otimistas.









3) Processo de desativação de leitos – dr. Vinícius Filipak, diretor de gestão em saúde da

SESA/PR.

Dr  Vinícius  Filipak  informa  não  ter  recebido,  desde  a  reunião  da  última  quinta-feira,

nenhuma  contribuição  ou  questionamento  em  relação  ao  documento  apresentado  na

semana anterior.  Pergunta a  todos se  há  alguma sugestão a  fazer,  ou dúvidas  sobre a

minuta apresentada. 

Informa que o tema já foi discutido no âmbito do Tribunal de Contas e Ministério Público.

Que são 41 milhões de reais por mês gastos pelo Estado do Paraná, apenas nesses serviços.

O documento foi aprovado, e será  publicado nos próximos dias. 



4) Proposta de Nota Orientativa sobre “Monitoramento da Oximetria de Pulso na APS”.

Segue alguns trechos documento apresentado na reunião: 

A  proposta  de  nota  orientativa  sobre  o  tema  que  foi  aprovada  e  será  publicada  nos

próximos dias. 

5. Informes -  não houve. 


