
PA n. 0046.20.065143-1 
Ref. acompanhamento das reuniões do COE - SESA/PR, para enfrentamento do

coronavírus

Data: 27 de agosto de 2020, 16h09.

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

1) Informe epidemiológico, em resumo

Hoje,  1.815  novos  casos  e  52  óbitos  pela  infecção  causada  pelo  coronavírus.  O

Paraná  soma  122.735  casos  e  3.114  mortos.  1.231  pacientes  com  diagnóstico

confirmado de Covid-19 estão internados hoje; 975 pacientes estão em leitos SUS

(441 em UTI e 534 em leitos clínicos/enfermaria) e 256 em leitos da rede particular

(89 em UTI e 167 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 983 pacientes internados,

447 em leitos UTI e 536 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles

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

infecção pelo vírus. 

Maria Goretti David Lopes, Diretora de Vigilância e Atenção à Saúde informou que o

Diretor  Geral  da  SESA/PR,  dr.  Nestor  Werner  Jr.,  confirmou  que  o  Paraná  irá

aumentar o número de testagens, com 10.000 análises de amostras por dia.

O boletim epidemiológico completo pode ser acessado clicando aqui  . 

http://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-08/informe_epidemiologico_27_08_2020_.pdf


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

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

apresenta os dados:









3) Notificação da COVID-19 relacionada ao trabalho.

Proposta de nota orientativa, sobre saúde do trabalhador (relação entre o trabalho e

a COVID), apresentada por Amanda, da 2a. Regional de Saúde Metropolitana. 









4) Informes 

4.1)  Solange  Bianchi,  do  SindSaúde demonstra  preocupação  em  relação  às

demandas  que estão  sendo enviadas  ao  órgão  pelos  profissionais  de saúde  que

trabalham na linha de frente. Um dos casos, por exemplo, ocorreu no Hospital do

Trabalhador, em que a profissional foi contaminada por uma gestante, e, também,

mais 5 outros trabalhadores. Não foi feito o preenchimento da CAT em nenhum dos

casos. Solicita ao COE, portanto, que seja publicada essa orientativa sobre o tema,

com a maior brevidade, e que as devidas orientações sejam feitas aos profissionais,

da melhor maneira possível, visando à proteção dos profissionais.

4.2) Shirlei (não mencionou cargo, nem sobrenome), do GRHS da SESA/PR, se dispôs

a auxiliar a representante do SindSaúde (Solange Bianchi) nessas situações em que

os profissionais de saúde relatam estar enfrentado dificuldades. Disponibilizou seu

telefone para que seja compartilhado.

4.3)  Geórgia  Regina,  do COSEMS/PR: sugere,  em sendo aprovado o documento

apresentado,  seja  elaborada  uma  orientação  direta  aos  municípios  (de  forma

pormenorizada, sobre como deve ser feita esse preenchimento de dados).  Maria

Goretti David Lopes, em resposta, disse que o sistema da SESA tem condições de

fazer todas essas notificações, não concordando que sejam feitas no SINAM (como

sugerido  pelo  MS).  Que  assim  que  houver  essa  adequação  do  sistema,  as

informações serão repassadas diretamente aos municípios.

4.4) Maria Goretti David Lopes informa que o Governo do Paraná publicou decreto

que institui o Comitê Especial de Proteção aos Direitos do Trabalhador durante a

crise da COVID-19, Decreto 5506/2020 .

Sobre a nota orientativa apresentada hoje na reunião, Maria Goretti David Lopes

explicita que o texto ainda será aperfeiçoado e revisado (não ficou claro se será

publicado diretamente, ou novamente apresentado aos integrantes do COE).  

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=238173&indice=1&totalRegistros=263&dt=27.7.2020.17.18.32.720

