
 

REUNIÃO COE – SESA/PR – 07/04/2020 
(Resolução SESA 317/20) 

Horário: 14h-16h 
Local: Auditório – SESA/PR e remota (link de acesso: https://conferencia.pr.gov.br/notificacovid 
Transmitida por videoconferência às Regionais de Saúde)  
Coordenadora: Maria Goretti 
 
Pauta única: Apresentação e fluxo do novo sistema de notificação COVID-19 no Paraná. 
 
Reunião iniciada com apresentação da Paula, do CIEVS, a respeito do que deve ser notificado 
(em resumo: síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave-SRAG e óbito por síndrome 
respiratória). Paula informa atualização do documento enviado no domingo de perguntas e 
respostas. Foi ressaltado e explicado o fluxo de notificação e coleta de amostra. Os casos de 
síndrome gripal serão notificados no Notifica COVID-19 (a partir das 12 horas de segunda-feira), 
já os casos de SRAG serão notificados no SIVEP Gripe. Unidades sentinelas seguirão o fluxo 
normal (05 amostras semanais aleatórias) e notificações no SIVEP Gripe. Demais quadros 
gripais que as unidades sentinelas atenderem (acima de 05 amostras), serão inseridas no 
Notifica COVID-19. 
Na sequência Gabriel, do NII SESA/PR, apresentou passo a passo do sistema "Notifica COVID-
19" demonstrando como se dará o acesso, cada campo de notificação, a verificação automática 
pelo CPF de notificação duplicada (caso haja tentativa de notificar um mesmo paciente duas 
vezes) e também algumas janelas de validação que o sistema possui para evitar encerramento 
sem preenchimento adequado dos dados. Ele informa que todos os municípios e serviços de 
saúde pública devem notificar seus pacientes no sistema estadual, não sendo necessário 
notificar no sistema do MS, o Notifica COVID-19 irá ler e enviar os dados para o eSUS-VE. 
Segundo Gabriel, a partir de agora toda solicitação de exame ao LACEN/PR deverá conter o CPF 
do paciente. As RS poderão gerenciar as solicitações de usuários e as notificações de seus 
municípios dentro do sistema "Notifica COVID-19". No momento do cadastro, inserir e-mail 
pessoal/institucional para a criação de usuário (não utilizar e-mail do setor). Os usuários do 
sistema de homologação serão migrados para o sistema oficial de produção, não sendo 
necessário se cadastrar novamente. O "Notifica COVID-19" terá API (Interface de Programação 
de Aplicações) para os municípios e instituições que quiserem ler e atualizar os dados em 
sistemas próprios. O "Notifica COVID-19" irá disponibilizar os dados de casos encerrados do 
SIVEP Gripe. Como fonte de relatório será utilizado o KIBANA. 
Giorgia questiona se os casos de COVID-19 leves, que inicialmente foram notificados no 
Notifica COVID-19, também deverão ser notificados no SIVEP Gripe, caso haja agravamento. A 
resposta dada pelo técnico foi sim. 
Rosana, Técnica da 15RS, questiona se a notificação deverá ser feita nos 2(dois) sistemas 
(notificacovid e SIVEP Gripe), pois esse foi o entendimento após leitura da nota instrutiva. 
Rosana explica que a princípio a orientação era essa, mas hoje pela manhã definiu-se o fluxo 
informado pela Paula no começo da videoconferência. Vera Lúcia informa que quando os casos 
forem encerrados no SIVEP Gripe, os dados automaticamente serão migrados para o Notifica 



 

COVID-19. Porém, se o caso permanecer em aberto, não será possível visualizar no outro 
sistema. Com relação aos casos de COVID-19 leves, que não tiveram amostras coletadas, Acácia 
explica que, por orientação do MS, as notificações serão encerradas por critérios clínicos e 
epidemiológicos ou como inconclusivas. Técnica da 18RS questiona se o sistema "Notifica 
COVID-19" ficará aberto para todas as unidades notificadoras ou apenas para a Epidemiologia. 
Gabriel ratifica que será para todas as unidades. 
O Secretário de Estado da Saúde se fez presente na reunião e ressaltou a importância do 
acompanhamento oportuno e sistemático dos casos e dos contatos, reforçando a necessidade 
do olhar epidemiológico e a relevância do papel da Regional de Saúde junto aos municípios. Ele 
cita como exemplo os casos ocorridos nos municípios de Leópolis (18RS) e Santa Fé (15RS). 
Acácia reitera que os casos de contatos próximos de pacientes confirmados ou suspeitos que 
estejam assintomáticos não são notificados e também não realizam a coleta de amostra, porém 
há indicação de isolamento domiciliar, acompanhamento pela atenção primária de saúde, e 
quando possível pela vigilância epidemiológica. 
Ricardo, Diretor da 6RS, questiona se posteriormente as RS terão autonomia para realizarem os 
testes rápidos para casos leves. Acácia explica que casos leves de pacientes que foram contatos 
de casos confirmados para COVID-19 não necessitam de exame laboratorial porque a 
notificação encerrará por critério clínico e epidemiológico. Mas os casos que se evidenciarem 
como transmissão comunitária, ou seja, sem histórico de contato com caso confirmado para 
COVID-19, havendo disponibilidade de teste, estes poderão ser realizados. Maria Goretti reitera 
que as informações quanto aos critérios de coleta de amostra e fluxo de notificação já foram 
divulgadas para todas as RS. 
Cláudio, Diretor da 18RS, explica as ações realizadas nos casos ocorridos em Leópolis. Maria 
Goretti diz que todos devem seguir o exemplo de Cornélio Procópio, ou seja, ter o controle de 
todos os casos confirmados ou suspeitos, seus contatos próximos e monitorar a evolução dos 
casos. 
Maria Goretti informa que, até o momento, não foi identificado nenhum caso de COVID-19 nas 
amostras coletadas nas unidades sentinelas de síndrome gripal. 
Secretário de Estado da Saúde Beto Preto agradece a participação das regionais, lamentando a 
ausência da 11RS. Ele reitera a instrução do Fundo a Fundo e dos convênios de obras, porque 
ainda há pendências e os deputados estão cobrando. Beto Preto informa que o Paraná 
ultrapassou 100.000 casos de dengue, com 78 óbitos e, portanto, as regiões endêmicas não 
podem esmorecer. Para finalizar, ele relembra aos Diretores de Regionais que o Governo do 
Paraná disponibilizou o transporte aéreo para o envio de amostras laboratoriais para COVID-19, 
e este benefício deve ser usado para agilizar os resultados laboratoriais. 
Maria Goretti pede atenção e divulgação das notas orientativas publicadas no site da SESA/PR. 
Ao total são 20, relacionadas a assuntos diversos. Trata-se de compilados das orientações 
oficiais do MS, OMS, ANVISA, entre outros. Serão atualizadas sempre que se fizer necessário. 
Técnica da 3RS questiona se será possível visualizar as notificações de pacientes da sua 
abrangência, mas que são realizadas por outras RS no notificacovid ou se a comunicação 
continuará via e-mail pelas RS. Segundo Gabriel, será possível a exportação dos dados. Outro 
questionamento feito pela técnica é se os resultados dos testes rápidos poderão ser inseridos 



 

no notificacovid ou se apenas o PCR será anexado. Maria Goretti informa que a equipe do NII já 
está pensando nesta possibilidade, mas que no momento ainda não tem. 
Maria Goretti informa que o Paraná já recebeu 26.199 testes rápidos do MS, porém aguarda 
autorização para a aplicabilidade dos mesmos. Os testes ainda não foram validados pelo MS. Os 
profissionais de saúde terão prioridade na distribuição. 
Luciana, Técnica da 17RS, questiona se os dados do e-SUS VE serão migrados para o 
notificacovid. Gabriel responde que sim. 
Giorgia questiona se já há uma data para divulgar o notificacovid para os municípios. Paula 
informa que será amanhã, às 14 h, pelo YouTube (web conferência). O link de acesso já está 
disponível na página da SESA/PR. Na sequência, ela faz a leitura dos seguintes trechos do 
Boletim Epidemiológico 07, divulgado ontem pelo MS: 1) “os municípios, Distrito Federal e 
Estados que implementaram medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o 
número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada 
existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para Distanciamento Social Seletivo”; 2) 
“os locais que apresentarem coeficiente de incidência 50% superior à estimativa nacional 
devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores 
e testes laboratoriais) e equipes de saúde estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de 
forma a promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social 
seletivo conforme descrito na preparação e resposta segundo cada intervalo epidêmico”. 
Giorgia questiona qual a real capacidade instalada do Estado do Paraná hoje, principalmente 
com relação à distribuição de leitos (onde estão e quais são). Ela cita a habilitação pela Portaria 
nº 561, de 26/03/2020, que autoriza a utilização de leitos de hospitais de pequeno porte para 
cuidados prolongados em atendimento dos pacientes crônicos oriundos de UTI e leitos de 
enfermaria de hospitais de referência ao COVID-19 (leitos de retaguarda). Ao final ela pergunta 
como é calculado essa projeção de leitos. Ela deixa claro que precisa de um posicionamento da 
SESA com relação ao Boletim Epidemiológico 07, para que cada município não tome uma 
posição ou uma RS aja diferente das demais. Giorgia ratifica o posicionamento favorável do 
COSEMS ao isolamento social neste início de pandemia e se dispões a repercutir com as 
orientações técnicas que se façam necessárias. Maria Goretti diz concordar integralmente com 
as colocações feitas pela representante do COSEMS. Segundo ela, hoje pela manhã o MS 
admitiu alguns equívocos no Boletim. Os questionamentos levantados por Giorgia serão 
tratados na reunião do COE de amanhã. Maria Goretti relembra que o plano de retaguarda do 
Paraná já foi divulgado no plano de contingência nível 3. Além disso, Maria Goretti diz que os 
planos de contingência municipal é que dirão se haverá necessidade de mudança. Mas ao final, 
Geraldo informa que o Estado já ampliou o nº de leitos disponíveis, apesar da publicação do 
plano de contingência estadual trazer um nº inferior. Considerando as 4(quatro) macrorregiões 
do Estado, já são 408 leitos de UTI adulto, 20 leitos de UTI Pediátrica e 1086 leitos de 
Enfermaria Clínica para COVID-19. Segundo ele, o Paraná reabrirá hospitais de pequeno porte 
inativados, em vez de montar hospitais de campanha, com o intuito de aproveitar a estrutura 
física. Geraldo reitera que hoje a taxa de ocupação dos hospitais de referência para COVID-19 
não chega a 20%. 



 

Gerado informa que ontem foi encaminhado uma compra de mais de 230 respiradores (com 
perspectiva de entrega até o final da semana que vem). Além disso, o MS informou que 
repassará ao estado cerca de 400-500 respiradores. Quanto aos EPI, há uma previsão de 
entrega de 50.000 máscaras N95/semana. 
Maria Goretti ratifica que a nota técnica relacionada à área materno-infantil permanece válida 
e é uma das prioridades do Estado. 
Maria Isabel, Técnica da 8RS, questiona se o hospital de referência que trata a nota orientativa 
sobre pacientes oncológicos é o hospital oncológico. A informação é ratificada por Maria 
Goretti, reiterando a importância do isolamento. Ainda sobre a nota orientativa para pacientes 
oncológicos, Maria Isabel pergunta se o isolamento domiciliar é realmente apenas para os 
contatos domiciliares, visto que os contatos próximos não foram contemplados. Maria Goretti 
afirma que a orientação é somente do isolamento domiciliar para os contatos domiciliares. Os 
contatos próximos serão apenas acompanhados. 
Maria Goretti informação que o Governador publicará decreto contrário à venda e aplicação de 
testes rápidos em farmácias comerciais de todo o Paraná. 
Kelly, Técnica da 2RS, questiona se os exames para COVID-19 de laboratórios privados 
(habilitados pelo LACEN/PR) também entrarão no notificacovid. Maria Goretti informa que sim, 
pois estes laboratórios são orientados a cadastrar todos os resultados no GAL/PR. 
  
Maria Goretti encerra a reunião agradecendo a participação de todos, em especial ao 
Secretário de Estado da Saúde Beto Preto, aos Diretores de Regionais e suas equipes, ao NII 
SESA/PR e as profissionais do CIEVS. 


