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Data: 25 de agosto de 2020, 16h10.

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

presença da  Presidente  do COREN/PR,  Simone Peruzzo.  Dá  boas  vindas  ao  dr.  Clóvis  Arns  da

Cunha, que falará a respeito do Projeto Alert(ar), da Sociedade Brasileira de Infectologia. 

1) Diagnóstico da hipóxia silenciosa pela oximetria digital - Projeto Alert(ar) pelo doutor

Clóvis  Arns  da  Cunha,  Professor  da  UFPR  e  presidente  da  Sociedade  Brasileira  de

Infectologia.











Foi  proposta  a adequação  deste  protocolo  apresentado  pelo  dr.  Clóvis, voltado

especificamente  aos  municípios  (alguns,  por  exemplo,  não  tem  UPA). Seria  uma  nota

orientativa tratando desse  tema,  com  orientações  assertivas  aos  entes  municipais .  A

equipe técnica da SESA vai preparar uma minuta, que será discutida junto com o dr. Clóvis.

Após,  Simone  Peruzzo,  presidente  do  COREN/PR,  parabeniza  o  trabalho  da  SBI.  O



COREN/PR é parceiro do Projeto Alert(ar). Maria Goretti David Lopes informa que já foram

distribuídos mais de 55 mil oxímetros no estado. Dr Clóvis Arns informa que a equipe da

SBI está a disposição dos municípios, em relação a eventuais dúvidas de ordem técnica. 

2) Posicionamento sobre prática de esportes coletivos em regime de lazer

Maria Goretti David Lopes esclarece que  foi  solicitado posicionamento técnico  sobre a

prática de esportes coletivos não profissionais. Dr. Geraldo Bizek exemplifica a questão da

liberação  dos  profissionais  de  futebol,  que  foi  normatizado,  e  que  fazem  testagem

frequentemente. Desses, 16% deles testaram positivo. Em relação aos não profissionais,

que não farão testagem, fazendo contato pessoal durante a prática do esporte bem como

nos vestiários, entende ser uma forma de exposição alta ao contágio. Ontem, durante a

reunião do Fórum Regional de Prefeitos, o assunto foi abordado, em relação a uma possível

normatização desse tipo de prática esportiva. Que não entende devida essa normatização,

mas  sim,  apenas  recomendar  aos  Prefeitos  que  não  permitam  esse  tipo  de  prática

esportiva coletiva em regime de lazer.  Que o COE-PR elaborará uma recomendação no

sentido de que se deve retardar, o quanto possível e necessário, a prática dessas atividades

coletivas com compartilhamento de objetos, mantendo-se, no entanto, a autonomia dos

municípios em decidir sobre a sua liberação. 

O COE, hoje, é contrário à liberação das práticas coletivas em regime de lazer.

3) Informe epidemiológico – não foi apresentado na reunião, mas foi disponibilizado no site da

SESA. Clique aqui para ler. 

4) Informes

- Maria Goretti David Lopes agradeceu à diretoria da Associação Médica pelo presente (kits

com mais de 1000 máscaras de proteção e luvas), que serão entregues no ambulatório da

SESA, para uso dos profissionais. 

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/_informe_epidemiologico_25_08_2020_.pdf


- Dr. Abreu, diretor da 1a. Regional de Saúde – explicita que a Ilha do Mel está fechada para

turistas desde o início da pandemia. Não houve registro de caso de COVID entre os seus

moradores. A Ilha está sob a gestão da prefeitura de Paranaguá, e a 1a. RS foi consultada

pelo Prefeito para saber se é possível a abertura progressiva da ilha, com todos os cuidados

necessários.  Que  a  Prefeitura  adotará  as  medidas  sanitárias  devidas,  amparada  nos

critérios  técnicos,  e  pretende  fazer  essa  liberação  a  partir  de  setembro,  e  solicita

posicionamento do COE em relação a isso. Maria Goretti entende que a 1 a. Regional de

Saúde, que apoia a Prefeitura e tem conhecimento técnico e, se apoia a Prefeitura,  não vê

óbice para que o COE não apoie tal decisão. O COE apoia a reabertura progressiva da Ilha

do Mel aos turistas, com a adoção das medidas sanitárias necessárias a não disseminação

da COVID-19. 


