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Data: 23 de junho de 2020.

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

1) Informe epidemiológico: 725 novas confirmações e 27 óbitos pela infecção causada pelo

coronavírus nesta terça-feira. O Paraná soma 15.673 casos e 487 mortos em decorrência da

doença. Há oito ajustes de municípios de residência de casos já confirmados.  493 pacientes

com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 383 pacientes estão em leitos

SUS (151 em UTI e 232 em leitos clínicos/enfermaria) e 110 em leitos da rede particular (42 em

UTI e 68 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 899 pacientes em leitos UTI e enfermaria

que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são

considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2. 27 óbitos de pacientes, todos

estavam internados, deles, dez mulheres e 17 homens, com idades que variam de 39 a 90

anos.

2) Situação epidemiológica da região macro oeste, que encontra-se em situação preocupante

em relação ao aumento no número de casos de COVID-19: 

















Recomendações da SESA PR para a Macro Oeste: 



2) Após a apresentação da situação epidemiológica da macro oeste, dr. Geraldo assume o

comando da reunião, para analisar os dados sobre o comportamento da expansão da epidemia

na região oeste do Paraná, que, conta com o menos número de leitos de UTI e de enfermaria

disponíveis  e  estão,  especialmente  em Cascavel  e  toledo,  em crescimento  exponencial  do

número de casos de COVID-19. A curva de casos está muito acendente. Cascavel está com 85%

de ocupação de leitos (dados de ontem, hoje este número já aumentou), e o apelo é para a

viabilização, pela SESA, de novos leitos de UTI. Pretende-se, nos próximos dias, a instalação de

mais 20 leitos de UTI na cidade de Cascavel (10 no Hospital Regional e outros 10 em hospital

contratado na rede privada). Porém, esses 20 leitos, considerando a curva de crescimento de

casos,  não seria resolutivo para o problema. Se não houver diminuição do crescimento no

número de casos, a SESA pensa em propor ao prefeito de Cascavel, ou outros municípios em

situação de crescimento exponencial de casos, que se estabeleça lockdown. Que apenas criar

leitos de UTI não é o suficiente para resolver o problema. Além da falta de insumos, que é

outro problema que está sendo identificado nos últimos dias. Medidas de contenção podem

ser necessárias. 

Dra  Acácia  relata  preocupação  com a  situação  de  Cascavel,  Foz  do  Iguaçu  e  Toledo.  Que

medidas devem ser adotadas com a rapidez necessária para tentar conter o crescimento de

casos nessa região. 

Dr. Geraldo acrescenta que a questão assistencial está saindo do controle nessa região, que

conta com 2000 pessoas diagnosticadas, prevendo-se o colapso do sistema de saúde em breve.

Que o fato e o que está por vir demandará medidas mais drásticas de contenção.  

O Secretário de Saúde de Cascavel, Thiago, informou que o prefeito Leonaldo Paranhos, não

considera a hipótese de fechamento total do comércio/lockdown. Que o município adotou um

critério  parcial  de  restrição  de  circulação  de  pessoas.  Constatou-se  que  grande  parte  das

pessoas não usa máscaras. Mencionou que MPPR tentou por 2 vezes, via judicial, o lockdown,

sem sucesso.  Que,  como gestor,  recomendaria  que o COE da  SESA/PR conversasse  com o

prefeito  de  Cascavel  a  fim  de  convencê-lo  a  fazer  as  medidas  de  contenção  devidas,



necessárias ao cenário atual. 

A  diretora  da  RS  de  Francisco  Beltrão  concorda  que  as  medidas  de  contenção,  visando  à

diminuição da circulação de pessoas, deveriam ser adotadas. Também menciona a importância

de  ampliação  de  leitos  de  UTI  no  Hospital  Regional  de  Beltrão.  Que  tal  iniciativa  é

perfeitamente viável, e o dr. Filipak está ciente da questão. 

O diretor da 20a. RS se manifestou (inaudível).

O diretor  da  7a.  RS  acrescentou que é  necessário  lockdown na região de Cascavel.  Que o

sistema de saúde não tem condições de suportar as consequências do aumento de casos. Que

a SESA deveria orientar o município nesse sentido. 

Lilian,  apoiadora  do COSEMS PR em Cascavel,  concorda  que  o  Estado oriente/convença o

município de Cascavel em relação à necessidade do distanciamento social ou mesmo lockdown

nesse cenário de aumento crescente de casos. 

Foi dito sobre a importância de se notificar corretamente os casos. Falou-se, também, sobre a

atuação da mídia em relação à real situação da COVID no Paraná. Que a mídia deve chocar,

deve convencer, sensibilizar a população de que o problema é sério, e que o distanciamento

social é necessário nesse momento.

O diretor da 10a. RS relata dificuldades na gestão de leitos, que se encontram 90% ocupados.

Que é importante a adoção de medidas mais drásticas para conter o aumento do número de

casos. 

Dr.  João Bosco,  epidemiologista da SESA PR,  informou que a OMS, em 8 dias,  registrou 8

milhões  de casos  de COVID-19.  Que  o  colapso do sistema de saúde  na  macro oeste  está

próximo. Que as pessoas que necessitarão de leitos no futuro próximo, que serão responsáveis

pelo colapso, estão sendo contaminadas hoje. 

Daniela  do COMESP informa sobre a  atuação do Fórum Metropolitano integrado pelos 29

municípios  da região metropolitana de Curitiba,  acompanhado/orientado pelo consórcio,  e

que cada um fez o seu decreto restritivo, conforme combinado neste fórum. Colocou-se à

disposição caso alguma região se interesse em seguir o modelo e trocar ideias a respeito. Que

os prefeitos seguiram o quanto acordado nesse fórum em seus decretos (em especial, reduzir a



circulação de pessoas). Se isso não funcionar, já estão preparados para restringir ainda mais as

medidas. 

Todas as manifestações foram uníssonas no sentido de que o modelo de circulação atual na

região macro oeste deve mudar, a fim de diminuir o número de casos de COVID-19 e amenizar

os prejuízos no sistema de saúde. 

Foi  proposto  e  aprovado  por  todos  a  elaboração  de  nota  técnica  (ou  documento

equivalente), a ser acatada pelo Secretário de Estado, e após, pelo Governador, com medidas

mais assertivas (restritivas) para diminuir a circulação de pessoas e evitar o aumento drástico

dos casos de COVID-19. O Estado recomendará aos municípios medidas mais rígidas a serem

adotadas,  dentre  elas  que  o  funcionamento  das  atividades  sejam  autorizadas  mediante

critérios sanitários justificados, visando à redução de circulação de pessoas. 

Que o  COE  fará  documento  nesse  sentido nos  próximos  dias.  Que  hoje  viu  no  noticiário

municípios  autorizando  funcionamento  de  academias  de  ginástica,  o  que  considera  sem

sentido no  cenário  atual.  Defende  que  a  mídia  faça  papel  de  sensibilização  e  apelação  à

população, para que se cuidem e fiquem em casa, não se aglomerem. 

A 9a.  RS se  manifestou sobre a  questão do surto dos indígenas em São Miguel  do Iguaçu

(inaudível). 

Cleide,  Presidente  do  CRESEMS,  também  demonstra  preocupação  em  relação  à  situação

colocada, e concorda com a iniciativa do Estado aqui proposta. 


