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

Data: 22 de setembro de 2020, 16h08.

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

Maria Goretti David Lopes, Diretora de Vigilância e Atenção à Saúde inicia a reunião

informando  que,  além  do  informe  epidemiológico,  na  presente  data  serão

discutidos todos os dispositivos da Resolução 338/2020, que tratas das medidas de

enfrentamento à COVID-19 no Paraná. 

1) Informe epidemiológico

Dra  Acácia  Nars  informa  queda  no  número  de  casos  nas  2  últimas  semanas

epidemiológicas. Hoje, 2.165 casos confirmados e 39 mortes em decorrência da COVID-

19. O Paraná soma 165.927 casos e 4.142 mortos em decorrência da doença. 937 pacientes

com diagnóstico confirmado estão internados  nesta  terça-feira.  São 781 pacientes  em

leitos  SUS (396 em UTI  e  385  em leitos  clínicos/enfermaria)  e  156  em leitos  da  rede

particular  (68  em  UTI  e  88  em  leitos  clínicos/enfermaria).  Há  outros  1.070  pacientes

internados, 458 em leitos UTI e 612 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.

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

O boletim epidemiológico completo pode ser acessado clicando aqui . 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/338_20.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/informe_epidemiologico_27_08_2020_.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_22_09_2020%20.pdf


2) “Revisão  da  Resolução  SESA 338/2020,  que  regulamenta  o  disposto  em

artigos  do  Decreto  4230/2020,  para  implementação  das  medidas  de

enfrentamento à COVID-19”

Maria Goretti Davis Lopes explica que, na oportunidade, serão feitas propostas de

alterações/supressões e será editada nova resolução revogando-se a de número

338. As sugestões estão em azul, em cinza, o que será suprimido e, em preto, será

mantido.   

(…) 





















Após  o  quanto  proposto,  Maria  Goretti  David  Lopes  coloca  o  conteúdo  em

discussão aos membros do COE. 

Doutor  Vinicius  Filipak  faz  observações  sobre  o  art.  18,  cuja  redação  teve  sua

participação, sobre a ampliação da agenda para 75% em todos os prestadores, que

isso evitará demora nos atendimentos e evitará aglomerações. E, sobre o art. 22,

justifica o estabelecimento da retomada gradual dos procedimentos eletivos, não

havendo mais  vedação a nenhum hospital  em realizá-los,  confiando-se no bom



sendo dos prestadores.

A  minuta  da  resolução  será  devidamente  revisada,  submetida  à  análise  e

assinatura do sr. Secretário de Estado da Saúde. Será, então. publicada nos

próximos dias. 

Foi levantada, pela representante do COSEMS/PR Marina Martins, a hipótese de se

elaborar  nota técnica  sobre  as  medidas sanitárias  a  serem adotadas  durante as

eleições.  Maria  Goretti  informa que  o  assunto  está  em discussão  na  assessoria

jurídica da SESA, e em breve será colocada em pauta no COE. 

Maria Goretti explicita que o Plano de Contingência do Parana está em processo de

revisão. 


