
PARANÁ  
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA SAÚDE 

REUNIÃO COE — SESA/PR — 24/03/2020 

Horário: 15h-16h45 

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 Pujol, 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 e Dra Flávia Gomide, representante da Sociedade Brasileira de Infectologia. 

Pautas: 

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  64 - Disponível no site: 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200324-sitrep-64-

covid-19.pdf?sfvrsn=703b2c40  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/46593-coronavirus-46-mortes-e-2-201-

casos-confirmados   

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

http://www.saude.prgov.br/arquivos/File/CORONA  24032020.pdf 

Flávia questiona o número de transmissão local dentro do Paraná. Segundo Acácia, há em 

torno de 5 (cinco) casos avaliados, dispersos no Paraná. 

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

no LACEN: Maria Goretti apresenta proposta para definição das indicações de coleta de 

amostra para diagnóstico da COVID-19 (swab combinado de naso e orofaringe). O documento 

se baseou na Portaria GM n2  454, DE 20/03/2020. Após aprovação, com anuência de todos os 

presentes, fica definido que haverá coleta de amostra apenas nas seguintes situações: 

1 - Casos de doença respiratória sugestiva de COVID-19, que se encaixe na definição de SRAG, 

que necessitem de internamento hospitalar, independente da história de deslocamento ou 

contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19; 

2 - Casos identificados de forma amostrai conforme preconizado pelo programa SIVEP, pelas 

unidades sentinelas de Síndrome Gripal e pontos de coleta adicionais, definidos pela SESA/PR; 

3 - Profissionais de saúde que trabalham no atendimento direto a casos confirmados de COVID-

19, que apresentem sintomatologia compatível; 
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Obs.: Indivíduos que não estejam enquadrados nessas populações e/ou não atendam os 

critérios estabelecidos acima não terão indicação para coleta de amostra. Amostras coletadas 

de indivíduos que não atendam aos critérios definidos acima não serão processados 

laboratorialmente. 

Essa recomendação deve ser observada pelo LACEN/PR, pelos laboratórios integrantes da Rede 

Estadual de Laboratórios e pela Rede de Prestadores Privados de Serviços de Saúde. 

Acácia sugere inclusão do 42  item: "na dependência de disponibilidade de exames laboratoriais 

e testes rápidos serão realizados para os casos definidos como suspeito". 

Geraldo sugere inclusão dos critérios em que situação os testes rápidos seriam ofertados, 

porém o assunto será tratado posteriormente. 

Célia comenta a diferença entre o teste rápido (precisa ter a produção de anticorpos para 

positivar) e a RT-PCR em tempo real (mostra o vírus na fase aguda da doença). 

3) Atualização da Nota Orientativa 02: PREPARAÇÕES ANTISSÉPTICAS E SANITIZANTES: 

Luciane informa que haverá alterações, em virtude da publicação da NT 

n23/2020/SEI/DIRE3/ANVISA, em 24/03/2020, a qual flexibiliza a fabricação de álcool gel 70% 

em fábricas de bebida, porém toda a produção deverá ser destinada à doação. 

4) Nota Orientativa Atenção às Gestantes: Carmen apresenta nota orientafiva com enfoque no 

atendimento à gestante (pré-natal e parto) em todas as unidades de assistência. Material foi 

elogiado e solicitado pelo CRM/PR para publicação na página do conselho. Segundo Pujo!, os 

médicos têm feitos muitos questionamentos ao CRM/PR sobre o tema. 

Carmen também apresentou nota orientativa que traz definições e orientações gerais sobre a 

COVID-19. Vinícius e Acácia sugerem que o texto seja redigido de forma mais organizada, 

didática e simples de forma a facilitar a interpretação o público leigo. 

5) Informes: Maria Goretti informa que será encaminhado o Memorando Circular 20/2020 

CVIE/DAV/SESA aos diretores das RS (12, 22, 42, 122, 132, 162, 182, 202  e 212) sem unidades de 

vigilância epidemiológica de síndrome gripal, solicitando a estes, com máxima urgência, a 

definição e implantação imediata dessa unidade no município sede e outras de interesse ( 

Paranaguá, 22 RS Araucária/Campo Largo/Colombo/Pinhais/São José dos Pinhais, 42 RS Irati, 

122 R5 Umuarama, 132 FtS Cianorte, 162 RS Apucarana, 1.82 RS Cornélio Procópio, 202  RS Toledo e 

2.12 RS Telênnaco Borba). 

Nerlan disponibiliza estúdio de gravação da Associação Médica do Paraná para a SESA/PR para 

a produção de vídeos educativos. 

Giorgia (COSEMS) questiona novamente o fluxo de notificação dos casos nos municípios. Na 

reunião anterior foi orientado que os estes pesquisassem seus casos suspeitos através do 

GAL/PR, porém os casos realizados pelos laboratórios privados não são informados. Desta 

forma, os municípios não conseguem monitorar os casos suspeitos, por falta de 

desconhecimento. Outro ponto levantado foi que as RS não conseguem informar os municípios 

em tempo hábil. O COSEMS solicitou formalmente que haja uma forma mais rápida das RS 

entrarem em contato. Maria Goretti reitera que a ficha de notificação precisa ser enviada ao 
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CIEVS e a secretaria municipal de saúde. Além disso, cada município deve apontar um ponto 

focal para esta ação. Sandra sugere a publicação de um fluxo de notificação com o passo a 

passo nos diferentes níveis de atendimento. 

Elaine informa que, até momento, a SESA/PR recebeu apenas 30 planos de contingência 

municipal para COVID-19. 

Vinícius mostra-se preocupado com a demora dos resultados laboratoriais. Segundo ele, há no 

Complexo Hospitalar do Trabalhador em torno de 27 pacientes aguardando resultado laborai 

para COVID-19 (exames encaminhados em 19/03 a 23/03/2020). Destes, 17 no HT (13 estão 

internados na UTI direcionada para COVID-19 e 04 na enfermaria) e 02 em outra unidade do 

complexo (Hospital Osvaldo Cruz). No HC, a UTI criada para atendimento a COVID-19 possui de 

25 leitos, destes, 15 leitos já estão ocupados, todos suspeitos. Portanto a situação é crítica para 

o fluxo de assistência. Célia responde que o LACEN recebe muitas amostras sem identificação 

de onde foram coletadas e isso dificulta o andamento do exame. Célia informa que Dra Carola 

do HT recebeu acesso ao GAL para facilitar a conferência dos exames encaminhados (Curitiba e 

região metropolitana). Todos concordam há falhas no sistema de informação. Maria Goretti 

solicita que o LACEN chame quem for necessário para estabelecer o fluxo na reunião de 

amanhã. 

Giorgia também questiona os casos suspeitos que são notificados fora do município e a 

informação não é repassada. 

Giorgia informa que os municípios estão cobrando a orientação sobre o uso correto dos EPI. 

Luciane diz que será filmado dentro de uma unidade de assistência e que a VISA está apenas 

viabilizando as ações com a comunicação para a execução. 

Giorgia questiona a publicação das orientações para serviço funerário. Acácia informa que sairá 

amanhã. 

Giorgia informa que o município de Maringá alega falta de leitos de UTI. Vinícius informa que o 

HU de Maringá receberá inicialmente 10 leitos e 10 ventiladores, até 6.@.f (27/03/2020). 

Giorgia questiona se a nota orientativa da assistência farmacêutica também engloba as 

farmácias comerciais particulares (processo de compra de medicamento de uso contínuo). 

Daniela (ACISPAR) questiona se poderá ser trabalhado a mesma validade que está direcionada 

aos componentes especializados. Luciane esclarece que com relação as farmácias privadas têm 

ocorrido uma grande discussão a nível nacional, junto com outros Estados, em relação aos 

medicamentos da Portaria n2  344, mas por enquanto não se tem o mesmo posicionamento dos 

componentes especializados. Portanto, ainda não há um posicionamento. 

Geraldo informa que a SESA comprará 90 camas hospitalares, 19 monitores e 8-10 

respiradores. Será aberto um grande processo de compra de EPI (pregão eletrônico via Banco 

do Brasil) para aquisição de 1.500.000.00 máscaras PFF2, 1.000.000.00 máscaras N95 e 

1.500.000.00 pares de luvas. O grupo foi informado que a SESA recebeu hoje 80.000.00 

máscaras cirúrgicas e até o final da semana chegará mais 400.000.00. 
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Vinícius informa que a DGS indicou a Beatriz para o grupo técnico que fará a proposta para a 

situação de catástrofe, porém ainda falta as indicações da DAV (Vigilância Sanitária e Urgência 

e Emergência). Será necessário mapear os SAMU e os municípios que terão necessidade de 

instalar as tendas da Defesa Civil ou hospitais de campana do exército. Reunião marcada para 

52f (26/03/2020). 

Netor, diretor-geral, informa que participou de reunião com o TJ, TC-PR e MP e um dos temas 

foi a questão dos EPI (escassez do produto e preço exorbitante). O MS também não consegue 

comprar. O Governo do Paraná lançou um pacote econômico "Recupera Paraná", que visa 

garantir a sustentabilidade dos negócios, ou seja, de subsistência para os próximos meses, já 

que se vislumbra uma retração importante na economia paranaense. 
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