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SECRETARIA DA SAÚDE 

REUNIÃO COE — SESA/PR — 23/03/2020 

Horário: 15h-16h 

Local: Auditório Anne Marie — SESA/PR 

Coordenadora: Maria Goretti 

Reunião iniciada com a coordenadora agradecendo a presença de todos, destacando a 

participação do Dr. Luiz Ernesto Pujo!, Secretário-Geral do CRM-PR, indicado em reunião de 

diretoria deste Conselho como representante junto ao COE. Agradecimento também a 

participação do presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. Nerlan Tadeu Gonçalves de 

Carvalho. 

Maria Goretti informa que a partir de hoje todas as memórias de reunião do COE serão 

encaminhadas aos Diretores das RS, a pedido do Secretário de Saúde Beto Preto. 

Pontos tratados 

1) 	Situação Epidemiológica: Reunião iniciada com a apresentação dos dados 

epidemiológicos (mundial, nacional e estadual) por Laurina (CIEVS). Total de casos nas últimas 

24h divulgados pela OMS: 

Global: OMS - Situation Repost n2  63 - Disponível no site: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-

covid-19.pdf?sfvrsn=d97cb6dd  2  

Obs.: Nível global de alto risco. 

Brasil: dados do dia 22/03/2020. Disponível no site: 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46573-coronavirus-25-mortes-e-1-546-

casos-confirmados   

Paraná: dados do dia 23/03/2020*. Disponível no site: 

http://www.saude.pr.gov.br/artiuivos/File/CORONA  23032020.pdf 

*MS não considerou os 04 casos de residentes fora do PR, por isso a divergência dos entre o 

boletim nacional e do PR. 

Laurina informa que o sistema nacional permaneceu instável durante toda a manhã. Vinícius 

reitera a necessidade de acompanhamento diário dos casos confirmados para COVID-19 que 

estão internados, com o intuito de medir o percentual de gravidade. Segundo Maria Goretti, no 

momento há 03 (três) pacientes (02 clínicos e 01 UTI) internados no Paraná. Raquel está 

acompanhando os internamentos (CIEVS e Central de Leitos), porém a informação está 

incompleta em razão dos hospitais privados não estarem informando. Acácia solicita 

levantamento dos casos suspeitos que estão internados. Acordado que Raquel enviará via e-

mail os dados para Maria Goretti e Acácia. Vinícius sugere a inserção desta informação no 

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

no LACEN: Não definido, portanto permanece na pauta. Segundo Geraldo, o Diretor-Geral da 

SESA obteve a informação de que o teste que será realizado pelo IBMP é capaz de executar 

todas as fases do exame, principalmente a extração do material genético (RNA). Porém Célia 

informa que o equipamento é novo e ainda não foi qualificado. 

3) Nota Informativa: Funerárias: Luciane informa que hoje sairá a nota Informativa 

sobre funerárias, a qual está alinhada com a NT n2  04 da ANVISA. O documento foi construído 

em parceria com a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Geraldo comenta que Curitiba 

publicou resolução sobre o assunto e por isso pedem para alinharmos as orientações com o 

município antes da divulgação, o que foi aprovado do grupo. 

4) Orientação Assistência Farmacêutica: Deise repassa ao grupo a nota orientativa que 

a Assistência Farmacêutica da SESA divulgará para as RS. Será reorganizado alguns processos de 

trabalho que acontecem nas farmácias do Estado (nas 22 RS) e dos Municípios (daquelas em 

que há dispensação de componentes especializados). Para a construção da nota orientativa 

foram tomadas como base na nota orientativa do Ministério da Saúde (20/03/2020), nota 

orientativa de SP e nota orientativa de SC. O documento Também contou com a orientação da 

CVIS/SESA. Documento aprovado pelo grupo. 

5) Plano de Contingência em caso de Desastre: Vinícius repassa aos presentes que a 

Casa Civil instituiu um grupo estratégico para deliberar ações do Estado, contemplando frentes 

de trabalho diversas, no caso de catástrofe instala (escalonamento da epidemia). Vinícius é o 

representante da SESA neste grupo. Há várias Secretarias de Estado envolvidas, bem como 

representantes da iniciativa privada. De imediato, foi solicitado a SESA um arrazoado quanto a 

instalação de atendimentos em áreas não assistenciais, como por exemplo, ginásios, estádios, 

entre outros. Solicitado o apoio da VISA na construção deste plano, com prazo de entrega para 

abril/2020. Vinícius reforça que será importante sabermos o que pedir, modular ações e 

articular com prefeitos. Associação Médica do PR se dispõe a ajudar com médicos, residentes e 

acadêmicos voluntários. 

Maria Goretti informa que hoje saíra novo decreto do Governador em relação as medidas de 

protocolo de Segurança e Saúde, considerando o Decreto n2  4317, de 21/03/2020, que dispõe 

sobre os serviços considerados como essenciais. 

Vinícius informa que a Central de Transplante do Estado entrou em contato para saber qual a 

orientação quanto a potenciais doadores de órgãos. Solicitado a viabilização de testes rápidos 

para esta área, pois o envio do material para o LACEN seria inviável, em virtude do tempo de 

resposta. 

Vinícius comenta que Dra. Vivian do HU de Londrina solicitou testes rápidos para a instituição, 

porém o pedido não foi realizado formalmente. Médica se dispôs a fazer o exame de PCR na 

própria instituição. 
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Giorgia (COSEMS/PR) questiona as medidas de prevenção para a COVID-19 na população 

indígena. Maria Goretti reforça que a equipe da SESA responsável por esta área está em 

contato direto com o DSEI. Além disso, a Imunização da SESA dará maior atenção a população 

indígena na campanha de vacinação contra Influenza. 

Maria Goretti informa que até amanhã será publicado o Plano de Contingência do Paraná para 

COVID-19- nível 3. 

Giorgia questiona o fluxo de informação dos boletins epidemiológicos para os municípios. 

Maria Goretti informa que os municípios devem acessar o GAL diariamente para conferência 

dos resultados dos casos suspeitos coletados. 

Giorgia reforça a necessidade de se criar um fluxo de informação e notificação dos casos (quem 

notifica? para quem encaminhar?), pois segundo ela os estabelecimentos públicos e privados 

não estão devidamente informados. 

Giorgia questiona como ficará os pagamentos dos procedimentos eletivos. Maria Goretti 

informa que, 42f (25/03/2020), às 16h30, haverá uma videoconferência do Secretário Beto 

Preto com o COSEMS. Nesta videoconferência, o Secretário fará o anúncio sobre os repasses de 

recursos financeiros para o enfrentamento da COVID-19. Serão unificadas as informações. 
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