
 

PA n. 0046.20.065143-1 

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

Data: 22 de outubro 2020, às 16h07. 

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

Abertura 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, iniciou a 

reunião assinalando os pontos de pauta. Agradeceu a presença dos parOcipantes e cedeu à 

palavra à Doutora Acácia Nasr. 

1) Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA/PR 

Dra. Acácia Nasr, apresentou os dados atualizados da COVID-19 no Estado. Segundo ela, o 

Paraná soma 202.217 casos confirmados da doença e 4.998 óbitos. Dos 399 municípios pa-

ranaenses, 398 possuem casos confirmados da doença. Apenas o Município de Laranjal, 

localizado na 5ª Regional de Saúde não apresenta casos da doença. Segundo a médica o 

cenário da semana passada estava mais favorável.  



Demonstrou gráfico contendo casos e óbitos, segundo data de ocorrência, por semana epi-

demiológica: 

Informou que algumas regiões do Estado estão com taxa de reprodução superior a 2. Co-

municou o índice de isolamento, o coeficiente de incidência semanal, a variação percentual 

de novos casos por Mesorregião, coeficiente de incidência, mortalidade e taxa de letalida-

de. 

NoOciou o número cumulado de casos confirmados por COVID-19 no Estado:  



Forneceu a média móvel de casos e óbitos dos úlOmos 14 dias. EnfaOzou a redução de ca-

sos confirmados. Segundo Drª Acácia, a média diária de novos casos ainda se mantém alto. 

Destacou a variação de percentual de novos casos. Maior número de casos concentrado 

nas grandes cidades paranaenses. Preocupação com relação a Foz do Iguaçu (1º lugar no 

gráfico) que apresentou um índice muito elevado de aumento de casos, apontou a abertu-

ra da Ponte Internacional da Amizade. 

Segundo Drª Acácia, houve uma grande diminuição das doenças trasmissíveis em crianças 

em razão do distanciamento. Informou o número de exames realizados e dos que estão em 

análise. Forneceu dados sobre os leitos (UTI e enfermaria) exclusivos para COVID-19. 

Informou ainda que, alguns municípios apresentaram variação superior a 200% de casos na 

semana. 



Ressaltou os Municípios com crescimento superior a 600% no número de novos casos en-

tre as semanas 41 e 42. 

 



Evidenciou os Municípios com maior número de casos na semana epidemiológica 42. 

Casos e óbitos Novos no Paraná por Semana Epidemiológica Macro Leste: 



Casos e óbitos Novos no Paraná por Semana Epidemiológica Macro Norte: 

Casos e óbitos Novos no Paraná por Semana Epidemiológica Macro Noroeste: 



Ao final, detalhou as informações acerca do perfil dos casos e óbitos. 

Para mais detalhes acesse o Informe Epidemiológico.  

2) Recomendações de Prevenção e Controle para as Eleições 2020 

Luciane Otaviano de Lima, Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária de Produtos na 

SESA, destacou que o documento “Medidas de Prevenção e Controle da Covid-19 a serem 

aplicadas nas eleições Municipais 2020 no Estado do Paraná”, não é definiOvo. Segundo 

ela, a minuta foi elaborada com base em documentos publicados pelo Tribunal Superior 

Eleitoral e outros órgãos e tem por objeOvo orientar os cidadãos acerca das principais me-

didas de prevenção e controle da doença a serem adotadas durante o período eleitoral (fa-

ses prévias, preparatórias, de campanha, 1º e 2º turno e breve período posterior). 

Informou que as recomendações são aplicáveis aos eleitores, mesários, candidatos, colabo-

radores da JusOça Eleitoral e outros.  

De acordo com Luciane, o documento contempla os seguintes tópicos:  

(i) Informações iniciais:  com dados gerais sobre a doença e grupos de risco. 

(ii) As principais orientações: que incluem, ambientes venOlados, manutenção do distanci-

amento osico, evitar aglomerações, adotar a eOqueta respiratória, esOmular a higieniza-

ção frequente das mãos, intensificar a higienização dos locais e superocies, não compar-

Olhar objetos de uso pessoal. O uso de máscara facial é obrigatório conforme Lei Esta-

dual n. 20.189/2020, a conferência do documento de idenOficação deve ocorrer à dis-

tância, sem contato direto entre os mesários e os eleitores. Não será permiOda alimen-

tação nos locais de votação, evitar levar crianças. Respeitar situações excepcionais que 

exijam acompanhamento. Horário preferencial das sete as dez para os idosos com mais 

de 60 anos. Que as demais pessoas respeitem o horário dedicado aos grupos de risco. 

(iii) Da Fiscalização: Evitar alimentação nos locais de votação, para que não seja reOrada a 

máscara de proteção, evitar bebedouros em jato. Visitas domiciliares devem ser evita-

das, caso ocorram devem respeitar as medidas sanitárias. A orientação para os candida-

tos é para que não adentrem o domicílio dos eleitores em virtude do contato com mui-

tas pessoas. Evitar entrega de material impresso, preferir divulgação através de mídias 

digitais. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/INFORME_EPIDEMIOLOGICO_22_10_2020.pdf


Ao final abriu para comentários e/ou quesOonamentos.  

3) Orientações de Prevenção em Parques AquáTcos e Similares  

Luciane Otaviano de Lima, Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária de Produtos na 

SESA, apontou que trata-se de uma Nota OrientaOva concisa e que remete à Resolução 

632/2020. De acordo com ela, o documento destaca os principais pilares de prevenção 

com algumas especificidades em razão do Opo de aOvidade. Ressaltou a compra online de 

ingressos, redefinição da capacidade destes locais, uso obrigatório de máscaras, exceto 

quando dentro da água, controle da temperatura, distanciamento dentro e fora da água. 

Ainda, segundo a Nota, o estabelecimento deve manter sinalização adequada e higieniza-

ção do local. Pessoas devem ser orientadas a levar suas próprias toalhas, evitar banhos no 

local. As bicicletas, caso possuam bicicletários, devem ser higienizadas depois do uso, a 

qualidade da água deve ser verificada com frequência. Locais de alimentação e orientações 

quanto aos trabalhadores consultar notas orientaOvas respecOvas.  

Finalizou enfaOzando que as medidas de prevenção diminuem as chances de infecção, con-

tudo não afastam por completo o risco de contaminação. 

Sem comentários e quesOonamentos.  

4) Medidas de Prevenção, Controle e Testagem em InsTtuições de Longa Permanência 

para Idosos - ILPIs (novo ciclo) 

Gisele, da Divisão de Saúde do Idoso comunicou que a  revisão da Nota OrientaOva n. 41  

foi elaborada em conjunto com o setor de serviços da Vigilância Sanitaria. Iniciou a apre-

sentação noOciando dados de um arOgo sobre o número de óbitos por COVID-19 em ILPIs 

de diversos países. Segundo ela, através de um cálculo rápido, constatou-se que 2,4% da 

totalidade de óbitos pela doença no Estado ocorreram em ILPIs, um número bem inferior 

se comparado ao constatado em outros locais do mundo. O que se jusOficou, nas palavras 

dela as ações adotadas pela Secretaria.  

Informou que ocorreram poucas alterações. A Nota alerta para idenOficação de sintomas 

arpicos. As Unidades Básicas de Saúde e a Vigilância dos municípios, devem de modo con-

junto, trabalhar para implantação do plano de conOngência nestes locais. Orientações aos 



dirigentes em relação a reposição da força de trabalho quando necessário. Adoção do ter-

mo afastamento osico e não social, seguindo novas normaOvas. Ressaltou que as propostas 

de testagem apontadas no documento são baseadas em publicações do Centro de Controle 

e Prevenção de Doenças Norte Americano - CDC e da OMS. 

Proposta atual, iniciar um novo ciclo de testagem com RT-PCR (idosos e trabalhadores) em 

todas as insOtuições paranaenses, inclusive, naquelas que já concluíram o primeiro ciclo de 

testes.  

Segundo ela, mito embora o documento não faça essa consideração, um caso posiOvo já é 

considerado surto pelo CDC quando se trata destas insOtuições. Ressaltou que com as visi-

tas suspensas os trabalhadores são os prováveis propagadores do vírus. Mesmo sem casos 

posiOvos o risco de contaminação existe. Afastamento do trabalhador com a maior brevi-

dade possível, tanto para os que testarem posiOvo como para aqueles com contato próxi-

mo à casos confirmados. TentaOva de quebrar o círculo de transmissão dentro das insOtui-

ções. Recomendação da suspensão das visitas. 

Finalizou a apresentação informando que a atualização ocorreu principalmente em razão 

do novo ciclo para testagem. 

Abriu para discussão. 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, solicitou 

a colaboração dos parOcipantes.  

Em relação ao documento contendo recomendações para o período eleitoral, salientou 

que será encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, pois as orientações da SESA vão além 

das recomendações do TSE.  

Diretora da Regional de Foz do Iguaçu, informou com relação as ILPIs que as aOvidades 

conOnuam sendo monitoradas, destacou a realização de visitas para fiscalizar ações. Rela-

tou dificuldade com relação a parques aquáOcos. Reforçou a volta das aOvidades com a re-

abertura da Ponte e demonstrou apreensão. Apontou a necessidade de reforçar as medi-

das de prevenção no pleito eleitoral deste ano. 

Giorgia (COSEMS), apontou que os gestores tem demonstrado preocupação com situações 

que vem ocorrendo durante o pleito eleitoral como carreatas, aglomerações em diretórios 

parOdários etc. 



5) Informes. 

Maria GoreG David Lopes, Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA/PR, alertou 

para testes rápidos encaminhados pelo Ministério da Saúde que vencerão na próxima quin-

ta-feira, dia 29 de outubro. Pediu as diretores das Regionais que uOlizem os testes, evitan-

do assim desperdícios. 

Relembrou que o IPARDEs parOcipará da reunião de 15 em 15 dias; 

Comunicou que as notas apresentadas estarão disponíveis no síOo eletrônico da SESA hoje 

mesmo, se possível. 

Informou que solicitará ao setor responsável, a devida divulgação das medidas de preven-

ção nas eleições deste ano, através de propagandas e campanhas. 

NoOciou visita ao Tribunal Regional Eleitoral para informar sobre a nota. 

Destacou Reunião estratégica com o COSEMS, CONASS, MS e OPAS em Maringá.  

Ainda, Maria GoreG David Lopes, solicitou que nos próximos encontros do COE realizados 

após a reunião acima citada, sejam tratados além do tema COVID-19, outras emergências 

em saúde pública como Dengue, Chikungunya e ZiKa vírus, aja vista os técnicos serem os 

mesmos.  

Por fim, salientou que além das 14 Notas OrientaOvas já atualizadas, mais sete sofreram 

alterações 10, 12, 26, 35, 36, 41 e uma úlOma nota. Destacou a importância destes docu-

mentos como instrumentos de trabalho.  

Obs: Gráficos da SESA/PR


