
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA SAÚDE 

REUNIÃO COE — SESA/PR — 22/03/2020 

Horário: 15h-17h 

Local: Auditório Anne Marie —SESA/PR 

Coordenadora: Maria Goretti 

Reunião iniciada com o agradecimento da coordenadora pela presença de todos, destacando a 

participação do secretário Beto Preto e do presidente da Associação Médica do Paraná, Nerlan 

Tadeu Gonçalves de Carvalho. 

1) Situação Epidemiológica: apresentação dos dados (mundial, nacional e estadual) por 

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

• Globalmente: 266 073 confirmados (32 000 casos novos) 11 184 óbitos (1344 novos); 

• Região do Pacífico Ocidental: 94 037 confirmados (688 casos novos) e 3426 óbitos (21 novos); 

• Região da Europa: 128 541 confirmados (23 950 casos novos) e 6000 óbitos (1 101 novos); 

• Região do Sudeste Asiático: 979 confirmados (61 casos novos) e 38 óbitos (7 novos); 

• Região do Mediterrâneo Oriental: 22 355 confirmados (1596 casos novos) e 1466 óbitos (154 

novos); 

• Região das Américas: 18 877 confirmados (5606 novos casos) 235 óbitos (57 novos); 

• Região Africana: 572 confirmados (99 novos casos) e 12 óbitos (4 novos). 

Obs.: Nível global de alto risco. 

Brasil: dados não atualizados pelo MS. 

Paraná: 54 casos confirmados (31 Curitiba, 01 Campo Largo, 04 Foz do Iguaçu, 04 Cianorte, 03 

Londrina, 01 Maringá*, 01 Guaíra, 01 Pato Branco, 01 Ponta Grossa, 01 Colombo e 02 Pinhais), 

159 descartados e 1.354 casos suspeitos. Sem óbito. 

*0 segundo não foi confirmado pelo LACEN/PR. 

A partir de hoje sairá o município do paciente confirmado e não o município de notificação. 

2) Definição de Transmissão Comunitária (Sustentada) e de Coleta de Material para Testagem 

no LACEN: Sem definição sobre a coleta de material e definição de caso suspeito, haja vista no 

Paraná ainda não há transmissão comunitária. Célia e Irina demostram preocupação na 

indicação de teste rápido para coronavírus, pois se coletado nos primeiros dias da transmissão 

tem apenas 10% de chance de positivar. Os testes realizados pelos laboratórios privados 

validados pelo LACEN não precisarão confirmar o resultado no LACEN, porém a notificação é 

compulsória. 

Todos os presentes concordam que os profissionais de saúde devem ter prioridade no teste e 

resultado, para evitarmos o absenteísmo nas unidades de assistência. 
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Outro ponto colocado pelo LACEN foi a dificuldade em liberar os laudos em razão da 

instabilidade do sistema nacional. Ontem, em torno de 600 exames estavam aguardando o 

sistema retornar para poder divulgar os laudos. 

Nestor, diretor-geral da Sesa, informa que o IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná) 

passará também a testar coronavírus para os 03 (três) estados do Sul, com preferência para o 

Paraná. Serão 300 testes/dia inicialmente, a partir de 49f (25/03/2020), podendo chegar a 

1.500/dia até o final da semana. Com  isso aumentará a capacidade de produção de kits e de 

processamento de exames. Apesar da boa notícia, LACEN coloca que o teste de PCR depende 

da extração do material genético (etapa inicial) e é este material que não tem no mercado para 

compra. Atualmente o LACEN possui a capacidade para 15.000 procedimentos de extração do 

RNA, sem perspectiva de reposição. 

3) Informe sobre processo de aquisição de insumos de proteção (EPI's) e entrega de insumos 

do MS aos estados e municípios: Geraldo informa ao grupo que o Ministerio da Saúde 

disponibilizará 8.000 testes rápidos na 39f (24/03/2020), mas segundo o LACEN isto não 

resolverá o problema da falta de kits. 

Geraldo informa que, segundo Roberto Dias, diretor de logística do MS, está a caminho do PR 

vários insumos, dentre estes 38.000 máscaras de 3 camadas, as quais são indicadas para o 

manejo clínico do paciente suspeito para COVID-19. Na 49f (25/03/2020) serão encaminhadas 

mais 400.000 máscaras. A distribuição destes materiais será conforme necessidade de cada 

serviço e priorizando os estabelecimentos que já estão realizando o manejo clínico dos 

pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Também informado pelo diretor de logística 

do MS, uma grande compra de EPI (luvas, máscaras, óculos e aventais) da China. 

4) Notas Informativas: Luciane informa que as notas informativas sobre máscaras serão 

unificadas. Secretário Beto Preto comenta que Sociedade Brasileira de Infectologia Brasileira 

pretende resumir a NT n904/2020 da ANVISA para facilitar o entendimento dos profissionais. 

Sandra comenta que tem recebido muitos questionamentos das RS quanto à fabricação de 

máscaras cirúrgicas. Luciane sugere uma nota informativa para a população sobre o assunto. 

Maria Goretti informa demanda do Palácio do Governo a respeito do Decreto n9  4317 que foi 

publicado hoje sobre o fechamento do comércio paranaense, permanecendo abertos apenas 

os estabelecimentos essenciais. Solicitado ao COE, revisão das medidas complementares que 

serão regulamentadas em relação aos estabelecimentos que permanecerão abertos. 
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REUNIÃO COE — SESA/PR — 21/03/2020 

Horário: 15h-18h 

Local: Auditório Anne Marie — SESA/PR 

Coordenadora: Maria Goretti 

Reunião iniciada com o agradecimento da coordenadora pela presença de todos, destacando a 

participação do presidente do COSEMS/PR, Carlos Andrade. 

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

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

• Globalmente: 234.073 confirmados (24.247 casos novos) e 9.840 óbitos (1.061 novos); 

• Região do Pacífico Ocidental: 93.349 confirmados (1.016 casos novos) e 3.405 óbitos (28 

novos); 

• Região da Europa: 104.591 confirmados (17.506 casos novos) e 4.899 óbitos (816 novos); 

• Região do Sudeste Asiático: 918 confirmados (261 casos novos) e 31 óbitos (8 novos); 

• Região do Mediterrâneo Oriental: 20.759 confirmados (1254 casos novos) e 1.312 óbitos (151 

novos); 

• Região das Américas: 13.271 confirmados (4.104 novos casos) e 178 óbitos (57 novos); 

• Região Africana: 473 confirmados (106 novos casos) e 8 óbitos (1 novo). 

Obs.: Nível global de alto risco. 

Brasil 1.128 casos confirmados e 18 óbitos (03 RJ e 15 SP). 

Paraná: 43 casos confirmados (31 Curitiba, 01 Campo Largo, 01 Foz do Iguaçu, 02 Cianorte, 03 

Londrina, 01 Maringá*, 01 Guaíra, 01 Umuarama, 01 Pato Branco e 01 Ponta Grossa), 172 

descartados e 273 casos suspeitos. Sem óbito. 

*O segundo não foi confirmado pelo LACEN/PR. 

2) Definição de transmissão comunitária e de coleta de material para testagem no LACEN: 

Acácia comunica que ontem o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da 

Covid-19 em todo o país (Portaria GM n2  454, de 20 de março de 2020), porém nem todas as 

regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. O Paraná deve reconhecer seu perfil 

epidemiológico nas diferentes regiões de saúde, mas para isso serão necessários materiais e 

insumos laboratoriais. Irina coloca que atualmente há um deficit mundial na oferta destes 

produtos. Informado que desde 17/03/2020, o LACEN está testando todas as amostras de 

síndrome gripal e coronavírus nas redes sentinelas de todo o estado e de pacientes internados, 

independente de ser caso suspeito para COVID-19 naquela comunidade ou não. Prioridade de 

encaminhamento de meios de cultura para unidades sentinelas. 

Discussão será retomada amanhã para definição do COE se serão testados todos os casos 

suspeitos ou apenas as amostras para COVID-19 nas redes sentinelas e casos internados. 

Inclusive para averiguação do processo de aquisição de mais kits. Sendo que o Estado possui 
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capital para a compra, mas não há estoque nas empresas para a venda. 

Em relação a queixa quanto ao atraso dos laudos para COVID-19, Irina informa que a equipe 

perde muito tempo triando amostras, as quais são enviadas indiscriminadamente. Informa que 

há no momento 04 laboratórios privados credenciados para testar coronavírus no estado 

(Genoprime, Sabin, DASA e UNIMED). 

Geraldo sugere participações de profissionais especialistas (lnfectologistas) devido à falta de 

subsídios para a discussão em alguns momentos. 

3) Continuação da revisão do Plano de Contingência do Paraná: com a apresentação pelo 

Vinícius e aprovação da proposta de retaguarda hospitalar por macrorregião do Estado. 

4) Informe sobre processo de aquisição de insumos de proteção: Estado tem recurso 

financeiro, mas não consegue efetivar o processo de compra. Pauta será retomada em outro 

momento. 

5) Orientações aos Hospitais psiquiátricos: Raquel informa que os hospitais psiquiátricos estão 

preocupados, pois não possuem condições de fazer manejo clínico. Maria Goretti informa que 

a área de Saúde Mental (Larissa) já está trabalhando a respeito do assunto, não apenas para 

hospitais e sim para todos os serviços de saúde mental do Estado. 

6) Nota informativa: orientações para uso de máscaras cirúrgicas e PFF2. Patrícia Capelo 

comenta sobre a nota que será publicada e esclarece dúvidas dos presentes sobre o tema. 

Patrícia se dispõe a realizar videoconferência para COSEMS/PR. 

Maria Goretti reforça a importância de compartilhar as informações discutidas no COE com os 

Diretores de RS. Ela também reitera que o boletim epidemiológico precisa ser divulgado até as 

12h no site da SESA. 

Enviado e-mail aos diretores das RS solicitando uma planilha com os casos suspeitos dos 

municípios de abrangência, até que se resolva o problema do sistema REDcap. 

Yohan solicita orientação quanto as medidas de prevenção em Call Center, mas o assunto será 

discutido em outro momento. 
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