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

Data: 24 de setembro de 2020, 16h00.

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

com as projeções estatísticas do IPARDES. 

1) Projeções estatísticas de casos confirmados e uso de leitos, efetuadas pelo

IPARDES,  semanalmente.  Daniel  Noshima,  diretor  de  estatísticas  do  IPARDES,

apresenta os dados:







A curva de ocupação de UTIs, pela primeira vez, apresenta projeção descendente,

que é atribuída à Macro Leste. 





2) Atualização do Plano de Contingência de Enfrentamento à COVID-19 no

Paraná.

Elaine Dremer, Coordenadora de Atenção à Saúde, projeta o documento com os

itens que sofreram alterações no plano de contingência. Adianta que a maioria das

mudanças dizem respeito a questões conceituais  (p. ex. isolamento em casos de

síndrome gripal  por  critérios  clínico,  clínico-epidemiológico,  clínico-imagem,  RT-

PCR não detectável, contatos identificados de casos suspeitos ou confirmados, ciclo

da COVID-19, período de incubação, formas de transmissão, manifestações clínicas,

fatores  de  risco  para  complicações,  testes  sorológicos,  etc.).  Outras,  de  cunho

técnico, serão lidas. As alterações foram feitas conforme prevê o guia de vigilância

epidemiológica de enfrentamento à COVID.



Em relação à atuação do Estado – organização da resposta:





Em relação à Vigilância Epidemiológica:





Em relação à Assistência à Saúde (muitas alterações, especialmente em relação

à atenção básica):







Assistência ambulatorial especializada:



Em relação à urgência e emergência

Em relação aos laboratórios



Aberta a palavra aos presentes, para fazer sugestões ou questionamentos. O Diretor

da 15a.RS entende que falta ações de publicidade em relação a identificação dos

contatos.  A representante da 9a.  RS,  sobre o tema,  disse que a Kátia,  da OPAS,

apresentou o projeto de rastreamento de contato. Uma das dúvidas era como essas

informações chegariam à população. Entende que a divulgação é primordial, que tal

deve  ser  priorizado,  especialmente  diante  das  atitudes  de  relaxamento  da

população nos últimos dias. 

Georgia Regina, do COSEMS/PR questiona a SESA no sentido de que haja empenho

na divulgação das ações de rastreamento de contato e que se apoie os municípios

a fim de que se estabeleça as devidas ações. 

Maria Goretti David Lopes informa que está pautado para a próxima reunião da CIB

a questão da organização das ações para rastreamento de contato. 

Encerrou  a  reunião  dizendo  que  a  atualização  do  plano  de  contingência  foi

aprovada na forma que foi apresentado. Será revisado e publicado nos próximos

dias. 


