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Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

Data: 18 de maio de 2021, às 16h00

Abertura  

Maria Goretti David Lopes, Superintendente de Atenção à Saúde da SESA/PR, iniciou a

reunião destacando brevemente sobre a pauta do dia, agradecendo a participação de

todos. Discorreu sobre a ação da SESA visando a priorizar o rastreamento de contatos

nos municípios, e pede, para isso, a colaboração dos diretores das regionais de saúde.

Também comenta sobre a  distribuição de oxímetros  para  vários  municípios  do PR.

Afirma  que  a  SESA  quer  aumentar  a  testagem,  o  rastreio  e  o  monitoramento  de

contatos,  que  essas  ações  são  prioritárias  para  o  controle  da  doença.  Pede  aos

diretores das RS que informem como está se dando a coleta e o envio de amostras

para Curitiba (IBMP ou Lacen). Que as atividades devem se dar inclusive nos finais de

semana. Informou que solicitou às empresas de telefonia para que envie mensagens

orientadoras aos seus usuários. Na sequência, passou a palavra à dra. Acácia Nasr para

a apresentação do informe epidemiológico. 

1. Informe Epidemiológico 

Dra. Acácia Nasr apresenta os dados atuais da Covid-19 e sobre a vacinação no estado

do Paraná. Hoje, 6.527 casos confirmados e 155 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os

dados  acumulados  do  monitoramento  da  doença  mostram  que  o  Estado  soma

1.026.423 casos confirmados e 24.714 óbitos. 

2.458 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.919

pacientes em leitos SUS (952 em UTI e 967 em enfermaria) e 539 em leitos da rede

particular (288 em UTI e 251 em enfermaria). Outros 2.987 pacientes internados 1.037



em leitos UTI e 1.950 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão

na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo

Sars-CoV-2. Sobre os vacinados:

 Consulte aqui    o Boletim Epidemiológico completo.  

2.  Atualização da Nota Orientativa nº 43/2020 - Orientações de Afastamento do

Trabalho para Profissionais de Saúde.  Documento original em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-

10/nota%20orientativa%2043%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%2015-10-20.pdf

Foram efetuadas atualizações de acordo com as orientações do Ministério  da

Saúde:

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/nota%20orientativa%2043%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%2015-10-20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/nota%20orientativa%2043%20atualiza%C3%A7%C3%A3o%2015-10-20.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/informe_epidemiologico_18_05_2021.pdf






Foram apresentados apenas os aspectos mais importantes da nota orientativa. A

versão, na íntegra, atualizada, será disponibilizada no site da SESA/PR, com a

brevidade possível. 

3.  Atualização da Nota Orientativa nº 40/2020 - Rastreamento Laboratorial da COVID-

19 e Condutas de Afastamento do Trabalho.  Documento original em:

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-

09/NO_40_RASTREAMENTO_LABORATORIAL_DA_COVID_19_E_CONDUTAS_DE_AFASTAM

%20ENTO_DO_TRABALHO_V2.pdf 

Foram apresentadas as principais alterações:

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_40_RASTREAMENTO_LABORATORIAL_DA_COVID_19_E_CONDUTAS_DE_AFASTAM%20ENTO_DO_TRABALHO_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_40_RASTREAMENTO_LABORATORIAL_DA_COVID_19_E_CONDUTAS_DE_AFASTAM%20ENTO_DO_TRABALHO_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_40_RASTREAMENTO_LABORATORIAL_DA_COVID_19_E_CONDUTAS_DE_AFASTAM%20ENTO_DO_TRABALHO_V2.pdf




4. Informes – não houve

********** A reunião encerrou-se às 17h10 **********



 





A nota,  em sua versão 3, será publicada com a brevidade possível  no site da

SESA/PR.

A Nota Orientativa nº4/2021 (cobre declaração de comorbidade) está pronta, já

revisada pelo CRM/PR, e será publicada hoje. 

4. Informes – não houve.

- Dra Acácia pergunta ao dr Roberto Yosida sobre se a declaração de comorbidade

pode ser emitida por médico de outra cidade. Foi respondido que sim, desde que

o médico declare tais informações nos campos adequados. Não há problema o

médico ser de município diverso de seu paciente.

-  Pergunta,  também,  se  o  médico  SUS  pode  usar  a  ferramenta  do  CRM/PR.

Respondeu que sim, que o sistema é adequado a todos os médicos.

-  O sistema do CRM/PR só permite atestar comorbidade que está relacionada

àquelas constantes do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19, que estão

no anexo da Nota Orientativa nº 4/21.

***************  A reunião encerrou-se às 17h20  *******************


