
 

REUNIÃO COE – SESA/PR – 02/04/2020 
(Resolução SESA 317/20) 

Horário: 15h-16h30 
Local: Auditório – SESA/PR 
 
Geraldo Gentil Biesek, Diretor Executivo da SESA/PR, substituindo Maria Goretti nesta reunião 
por incompatibilidade de agenda da mesma. 
  
1) Situação Epidemiológica: Acácia apresenta os dados epidemiológicos para COVID-19 
(mundial, nacional e estadual). No Paraná, na data de hoje, há 252 casos confirmados e 4 
óbitos (último óbito ocorreu em Campo Mourão). Município com maior nº de casos 
confirmados no Paraná é Curitiba (100), seguido de Londrina (27). Nas últimas 24 h foram 
acrescidos 29 casos novos no Paraná para COVID-19, maior parte em Campo Mourão. Vinícius 
lembra que há uma semana está em funcionamento o transporte aéreo do Estado para envio 
de amostras laboratoriais do interior para a capital paranaense. Ele questiona se há um 
relatório da quantidade de amostras enviadas para análise, o quantitativo de amostras por RS, 
a quantidade processada diariamente no LACEN/PR e o que essa estratégia contribuiu para o 
fechamento de novos casos. Segundo ele, os casos confirmados atualmente são de amostras 
antigas que estavam retidas no LACEN-PR e não amostras entregues na última semana. A partir 
de agora teremos um aumento importante do nº de internamentos nos leitos COVID-19, por 
isso a testagem dos pacientes hospitalizados deve ser priorizada. Vinícius ratifica que são 338 
leitos de UTI e 1001 leitos de enfermaria, exclusivos para COVID-19, ativados no Estado do 
Paraná, entre leitos preexistentes e novos implantados. Apesar do quantitativo de leitos 
disponibilizados para o enfrentamento da COVID-19, a agilidade na liberação de leitos será 
essencial, porém só alcançada por meio da rapidez dos resultados laboratoriais. Carmen diz 
que a forma como as amostras eram encaminhadas pelas RS foram reorganizadas 
(anteriormente eram encaminhadas somente em dias específicos). Ainda não foi percebido 
aumento no número de amostras enviadas para o LACEN/PR, além do que já era encaminhado 
de rotina. Os 9(nove) aeroportos do Estado estão em funcionamento para atender esta 
demanda (diariamente). Célia reitera que o LACEN/PR tem agilizado os resultados e que a 
média de liberação dos laudos está em torno de 24 horas. Célia comenta que, apesar da 
solicitação feita às RS quanto à identificação e separação das amostras de pacientes SRAG 
hospitalizados ou profissionais de saúde, somente uma regional enviou corretamente até 
agora. Geraldo reforça que será importante passarmos a comparar a data da coleta com a data 
de emissão do resultado. Carmen finaliza o assunto dizendo que ainda há municípios que 
mantêm a rotina de envio de amostras via terrestre, acarretando demora nos resultados. Além 
disso, percebe-se que aos finais de semana há uma redução de entradas de amostras no 
LACEN/PR, em contrapartida às terças-feiras há um acúmulo de materiais enviados. Geraldo 
solicita ajuda à Giorgia (COSEMS) para que os municípios sejam orientados quanto à 
importância do encaminhamento das amostras o mais breve possível para as RS, e esta por sua 
vez ao LACEN/PR. Giorgia orientará os municípios a identificarem com suas respectivas RS o 



 

fluxo estabelecido para o encaminhamento das amostras laboratoriais para COVID-19 e que se 
adéquem a situação atual. 
Nerlan questiona, a pedido da Associação Médica Brasileira, se há informação quanto ao 
quantitativo de profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente, confirmados para 
COVID-19 no Estado. Acácia se compromete a levantar este dado epidemiológico. 
  
2) Nota orientativa sobre atendimento em oncologia: Elaine apresenta nota que trata sobre os 
atendimentos relacionados a oncologia, tanto de rastreamento quanto atendimento a pessoas 
que já realizam tratamentos  de radioterapia e quimioterapia. A nota traz orientações para os 
serviços de saúde (atenção primária à saúde e serviços habilitados em oncologia), pacientes 
oncológicos e prevenção comunitária. Vinícius comenta que há uma recomendação para que 
hospitais oncológicos aceitem atender seu paciente que apresente suspeita ou confirmação 
para COVID-19 ao invés de tentar transferi-lo para uma unidade de referência. Segundo ele, a 
regulação não acolherá este pedido uma vez que o doente é oncológico e a patologia de base é 
mais importante que a infecção viral. Carmen salienta que a nota reafirma que deve haver 
continuidade do atendimento a estes pacientes e quais são os cuidados, porém não trata do 
manejo clínico do paciente oncológico na suspeita ou confirmação para COVID-19. Documento 
aprovado. 
 
3) Posição do COE sobre a venda de testes rápidos em farmácias comerciais: Como solicitado 
na reunião anterior foi feita abordagem a respeito da não indicação de testes rápidos em 
farmácias neste momento. Luciane diz que, em nota, Santa Catarina se posicionou contrária a 
realização dos testes rápidos em farmácias dentro do Estado. Em contato com outras vigilâncias 
do país, estas informaram que seguirão a mesma linha de raciocínio de SC, ou seja, de não 
comercialização destes testes rápidos em farmácias e drogarias, devido a alta porcentagem de 
resultados falso-negativos quando estes são realizados no início da doença. A intenção é 
basear-se nas legislações vigentes sobre o tema e pautar na metodologia analítica utilizada 
nestes equipamentos (que detecta IgM e IgG), na possibilidade do falso-negativo, na perda de 
dados e outros pontos de saúde pública. Todos os presentes aprovaram a emissão do 
documento. 
 
4)Informes: Geraldo informa que a escolha dos municípios e quantitativos para distribuição 
dos testes rápidos será definida nas próximas reuniões, visto que ainda não se discutiu a 
aplicabilidade destes exames. Segundo ele, o que já está acordado é a análise da sorologia dos 
pacientes que já foram confirmados pelo RT-PCR em tempo real, com o objetivo de ratificar os 
resultados encontrados (confirmação da presença de anticorpos nestes pacientes) e assim 
validar o exame. Não ficou definida a amostragem e critérios, assunto retornará na pauta de 
amanhã. Posteriormente será articulado com os municípios e RS como serão feitas as coletas. 
Célia solicita alguns exames para testagem na equipe do LACEN/PR. 
 
Coronel Mauro reitera o apoio e disponibilidade do Hospital da Polícia Militar para o 
atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19, seja através de leitos e/ou 



 

capacidade instalada do laboratório. Segundo ele, o comando geral da polícia militar encontra-
se apreensivo com relação ao afastamento de 402 policiais militares (maior contingente em 
Curitiba e Região Metropolitana), até a data de ontem, e sua grande maioria por SRAG e uma 
minoria por doenças de base. Geraldo pactua que serão disponibilizados testes rápidos para a 
área de segurança pública. 
 
Luciane compartilha com o grupo que, hoje pela manhã, o exército solicitou para o PR e SC 
uma relação dos crematórios dos Estados. A VISA/PR não dispõe desta informação de pronto e 
por isso é solicitado ajuda do COSEMS. Daniela diz ter recebido questionamentos de alguns 
prefeitos sobre portaria conjunta (CNJ nº1, de 30/03/2020) autorizando sepultamento ou 
cremação sem a certidão de óbito em caso de COVID-19, porém a informação não procede. 
Acácia reforça que a nota orientativa sobre funerária esta sendo finalizada e será apresentada 
na reunião de amanhã. 
 
Giorgia cobra novamente o plano de contingência do Estado, pois ontem na reunião da CIB foi 
dito que hoje até o final da tarde estaria publicado. 
 
COSEMS e ACISPAR solicitam às RS organização de fluxo de encaminhamento de pacientes com 
suspeita para COVID-19 conforme condição clinica apresentada (grave/moderado/leve). 
Segundo informação, alguns municípios de pequeno porte não sabem o que fazer (alguns 
montaram hospitais de campana sem ao menos ter sequer caso confirmado na região). Todos 
concordam que a capacidade técnica para fazer a rede e o fluxo de atendimento esta na RS. 
 
Raquel relata ter percebido muita demanda de informações para as RS (várias áreas técnicas da 
SESA/PR estão solicitando as mesmas informações), isso atrapalha o processo de trabalho e 
desgasta o profissional da ponta. Sugerido centralizar as informações em uma única pessoa na 
SESA/PR e esta repassar para todos em reunião. Carmen coloca que cada diretor de RS indicou 
um profissional do seu núcleo como referência para a COVID-19. No momento, a pessoa 
responsável por fazer o contato com este profissional nas RS é a Sidneya, que foi 
disponibilizada temporariamente para o CIEVS. Geraldo reitera que foi divulgado para o 
COSEMS, municípios e RS os nomes das pessoas de referência de cada RS. 
 
Geraldo informa que o presidente Associação Nacional dos Distribuidores de Combustível 
disponibilizará, mediante pedido justificado, 3(três) tipos de produto: etanol à 70%, não 
envasados, mas em cargas de caminhão; álcool gel em bombas de 20 (vinte) litros; e óleo diesel 
para geradores de hospitais (hospitais de campana também). 


