
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA SAÚDE 

REUNIÃO COE — SESA/PR — 20/03/2020 

Horário: 15h-17h 

Local: Auditório Anne Marie — SESA/PR 

Coordenadora: Maria Goretti 

1) Situação Epidemiológica: Apresentação dos dados epidemiológicos (mundial, nacional e 

estadual) por Laurina e Paula (CIEVS). Total de casos nas últimas 24h divulgados pela OMS: 

• Globalmente: 209. 839 confirmados (16.556 casos novos) e 8.778 óbitos (828 novos); 

• Região do Pacífico Ocidental: 92.333 confirmados (488 casos novos) e 3.377 óbitos (20 

novos); 

• Região da Europa: 87.108 confirmados (10.221 casos novos) e 4.084 óbitos (591 

novos); 

• Região do Sudeste Asiático: 657 confirmados (119 casos novos) e 23 óbitos (14 novos); 

• Região do Mediterrâneo Oriental: 1.518 confirmados (1430 casos novos) e 1.161 óbitos 

(150 novos); 

• Região das Américas: 9.144 confirmados (4.166 novos casos) e 119 óbitos (50 novos); 

• Região Africana: 367 confirmados (132 novos casos) e 7 óbitos (3 novos). 

Obs.: Nível global de alto risco. 

Dados do Brasil não foram atualizados nas últimas 24 horas — instabilidade da plataforma IVIS 

(MS), por isso permanece 428 casos confirmados, 278 casos suspeitos, 1.841 descartados, 4 

óbitos. Casos de transmissão comunitária confirmados nos municípios de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Estado de Santa Catarina. 

Paraná: 375 notificações, 36 casos confirmados (27 Curitiba, 01 Campo Largo, 01 Foz do Iguaçu, 

02 Cianorte, 03 Londrina, 01 Maringá* e 01 Guaíra), 137 descartados e 202 casos suspeitos. 

Sem óbito até o momento. 

*O segundo não foi confirmado pelo LACEN/PR. 

Geraldo sugere que a apresentação dos dados epidemiológicos do Paraná para COVID-19 seja 

exposta através de uma curva de evolução diária e não em números absolutos como vem 

sendo apresentado. Todos os presentes concordaram com a alteração. 

Boletim COVID-19 do Estado mostra os municípios notificantes e não o município de residência 

do paciente, o que tem gerado muitos questionamentos. Sugerido a inserção de uma 

observação (nota de rodapé) no boletim divulgado pela SESA/PR. 

Os presentes foram informados sobre as reclamações das regionais de saúde de que os casos 

contabilizados no boletim epidemiológico não conferem com o número de notificações 

enviadas (ausência de vários casos suspeitos). Foi sugerido encaminhar uma cópia da 

notificação para o suporte técnico do REDcap (via e-mail). Definido que o CIEVS orientará, via 

e-mail, as RS e COSEMS, quanto ao envio de cópia das notificações para o suporte técnico do 

REDcap, caso haja qualquer dificuldade nesta ação. 
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Ministério da Saúde passou a solicitar o dado diário do número de pacientes confirmados por 

COVID-19 que estão hospitalizados. Maria Goretti ficará responsável por passar os dados ao 

MS. 

A partir de agora, o MS divulgará apenas os casos confirmados para COVID-19, sendo retirado, 

portanto, os casos suspeitos do boletim epidemiológico. 

2) Revisão do Plano de Contingência do Paraná: Item 6 (Gestão) da minuta do plano de 

contingência foi retirado. Reiterado a importância dos planos de contingência municipal. 

Solicitado apoio do COSEMS. Item 11 (Gestão) da minuta do plano de contingência — retirado o 

n9  de casos, considerado a partir do primeiro óbito confirmado pela COVID-19. Além disso, será 

regulado o acesso a leitos clínicos e de UTI nos hospitais de Referência. Participantes 

concordaram com a suspensão seletiva das cirurgias eletivas (e não total). Caso se faça 

necessário a aquisição de equipamentos, Estado fará a compra e não o aluguel, por se tratar da 

forma menos onerosa ao Erário. Olga informa que serão adquiridos leitos extras clínicos e de 

UTI. Área de vigilância não foi discutida. 

COE Regionais — retirado do plano de contingência, pois é de consenso do grupo que as RS de 

saúde estão sobrecarregadas e neste momento de pandemia, se faz necessária a presença das 

RS nos seus municípios de abrangência, fortalecendo as ações de prevenção e contenção. 

Porém os planos de contingência municipais serão cobrados. COSEMS solicita maior 

fortalecimento e apoio técnico das RS para algumas questões do plano, por exemplo, como 

construir o plano, os fluxos de atendimentos, como executar as ações do plano, etc. Enf° 

Sidnéia solicita ao COSEMS informação das RS que precisam de um suporte técnico maior. 

Acordado que será retomado amanhã. 

2) Informe sobre processo de aquisição de insumos de proteção: Esta pauta será discutida na 

reunião de 21/03/2020, devido à impossibilidade de participação na reunião do Diretor 

Administrativo da SESA/PR. 

3) Memo Circ. 041/2020/DAV sobre Atividades da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e 

Vigilância Ambiental: Luciane comenta sobre o Memo Cir.041/2020/DAV, o qual, entre outras 

questões, determina a suspensão in loco das inspeções sanitárias para fins de licenciamento 

pelo período de 60 dias, ou até que haja nova deliberação da SESA. 

4) Nota Orientativa sobre Álcool em Gel: Luciane apresenta o layout criado pela Comunicação 

para as notas orientativas da SESA e na sequência apresenta as orientações da Vigilância 

Sanitária a respeito das preparações antissépticas e sanifizantes. 

5) Medidas protetivas indicadas para Idosos: Utilização do material indicado pelo assessor 

consultor do CONASS, Dr° Edgar Nunes de Morais. 

6) Orientações referentes ao atendimento odontológico nos serviços de saúde frente ao 

COVID-19: Encaminhado memorando para as regionais de saúde, informando que, de acordo 

com a nota técnica da secretaria da atenção primária do Ministério da Saúde, os profissionais 

das equipes de saúde bucal, nas UBS, Centro de Especialidades Odontológicas e demais 
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serviços de odontologia do Estado, terão os tratamentos odontológicos eletivos suspensos. A 

orientação é para que sejam realizados apenas procedimentos de urgência odontológica. 

7) Hospitais psiquiátricos (acrescentada a pedido dos participantes): Esta pauta será discutida 

na reunião de 21/03/2020, em razão do avançar da hora. 

8) Informes: Heliporto da Igreja Universal foi disponibilizado para a SESA. Além disso, segundo 

o Coronel Pucci, um helicóptero ficará a disposição da SESA para transferências rápidas de 

pessoal, material e insumos. 

Juiz do trabalho de Porecatu repassará recurso financeiro da entidade para o Fundo Estadual 

de Saúde para o enfrentamento da COVID-19. 

ltaipu disponibilizará R$3.200.000,00 para o pagamento dos bolsistas que farão o trabalho de 

campo e orientação junto à população nas divisas com outros Estados. 

Associação das Empresas de Transporte Coletivo disponibilizou, sem qualquer custo, veículos 

intermunicipais, principalmente a empresa Graciosa, para envio de materiais, insumos e 

pessoas. 

Maria Goretti informa que um hotel de Quatro Barras também disponibilizou para a SESA todo 

o estabelecimento para ser usado no que for necessário. 

Geraldo informa que os recursos financeiros disponíveis nas contas dos municípios 

paranaenses (investimento e custeio - das transferências do fundo estadual de saúde para os 

municípios), com o objetivo de publicar uma resolução SESA, disponibilizando esses recursos, 

independente da origem, para serem usados para o combate a covid-19. Além disso, acordado 

com a Secretaria de Fazenda, que serão antecipadas algumas parcelas dos repasses do fundo 

estadual, no que se refere ao custeio, tornando assim os municípios mais capitalizados frente a 

necessidade de aquisição de insumos e recursos humanos. 

Será reformulada a escala de plantão do CIEVS, para atender a demanda atual. 

Lançamento de edital de chamamento público feito pela Fundação Araucária, termo de 

cooperação técnica entre a SESA e a Superintendência de Ensino Superior e Tecnologia, para a 

contratação de 1.000 bolsistas — alunos de instituições de ensino superior na área da saúde 

(medicina e enfermagem) dos últimos anos de formação e médicos e enfermeiros recém-

formados para compor uma força tarefa do trabalho de campo. Serão feitas barreiras em toda 

a divisa com os Estados de SP e SC, utilizando o exército e a polícia civil. Junto a estas barreiras 

também haverá pessoas da área de saúde para acompanhar, orientar e detecta casos suspeitos 

(aferição da temperatura corporal*). Alinhamento com o exército do Estado para a realização 

dessas ações, não apenas para barreira, bloqueio de fronteiras, mas também para contribuir 

com as ações de saúde. 

*equipamentos já foram adquiridos. 

Maria Goretti comenta a respeito das ações de combate a COVID-19 nos municípios que fazem 

divisa com SP, abrangendo 22, 142, 152, 172, 18° e 192  RS. Nestas áreas não haverá a 

participação do exército, pois eles só atuam em área de fronteira (entre países), porque não há 

a lei de garantia da ordem. Sendo assim, as estruturas de apoio partirão do posto da polícia e 

posto de barreira sanitária da secretaria da agricultura. As RS serão orientadas a mobilizar os 
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seus municípios que fazem divisa com SP, onde acontecerão as ações de acompanhamento, 

orientação e detecção dos casos suspeitos. Deverá ser garantido 01 profissional de cada 

município nestas áreas de atenção, porque a responsabilidade da ação também é da gestão 

dos municípios. Será em torno de 25 pontos diferentes em municípios diferentes, 

principalmente na divisa do Estado de SP, na costa oeste e na fronteira sul da Argentina (de 

Capanema até Barracão). As divisas com Santa Catarina ainda não será a prioridade. 

Criação de call center (24h) pela Ouvidoria do Estado, específico para informações da COVID-

19, com participação de alunos de medicina das universidade de Curitiba. Contará com 30 

alunos do 52  e 62  ano, já selecionados via Escola de Saúde Pública, que serão treinados na 32f 

(24/03/2020) e coordenados por 02 enfermeiros que serão designadas pela DAV. 

Maria Goretti comenta a fala do ministro da saúde na videoconferência de ontem 

(19/03/2020), o qual enfatiza a testagem para coronavírus somente nas redes sentinelas 

(SRAG), pacientes internados e óbitos. Porém o PR tem 7 regionais de saúde que não possuem 

rede sentinela (nem para síndrome gripal ou SRAG) e 2 regionais que tem uma ou outra. Será 

feito pactuação com os laboratórios. 

Genoprime (triagem e confirmação) e SEIMI são os únicos laboratórios privados validados pelo 

LACEN/PR até o momento. 

Acordado na reunião de que a partir de agora o LACEN/PR informará os laudos positivos para 

COVID-19 somente ao CIEVS e este para a Comunicação. Hoje, o CIEVS repassa os casos para a 

Comunicação até as 12h, porém até o final da tarde o boletim já sofreu modificação. Maria 

Goretti ficará responsável em disponibilizar os dados à Comunicação. Apesar da discussão, 

horário de divulgação do boletim epidemiológico não ficou definido. Será definido numa 

próxima reunião. 

Na sequência COSEMS questiona se haverá suspensão de atendimento eletivo nos 

ambulatórios municipais. Dr9  Geraldo informa que será publicada uma Resolução da SESA, que 

tratará, entre outros pontos, da questão da assistência, tanto nas UBS (protocolos do 

Ministério) como nas unidades de atendimento ambulatorial especializado, seja dos consórcios 

ou hospitais. Não é para o fechamento, mas sim de classificação de risco e necessidades 

especiais. 
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