
PARANÁ  
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA SAÚDE 

REUNIÃO COE — SESA/PR — 25/03/2020 

Horário: 15h-16h 

Local: Sala de Situação — SESA/PR 

Coordenadora: Maria Goretti 

A coordenadora agradece a presença de todos e destaca a participação dos parceiros, Dr. Luiz 

Ernesto Pujo!, CRM-PR, Dr. Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho, AMP, e do presidente do 

COSEMS/PR, Carlos Alberto de Andrade, e demais. 

Abre a reunião, convidando os presentes para acompanharem a web conferência promovida 

pelo Centro de Operações Especiais de Emergências em Saúde Pública (COE MS-COVID19) em 

relação aos novos fluxos e sistemas de informação da COVID-19 do Ministerio da Saúde. Devido 

a problemas técnicos do NII/SESA, a web conferência foi transmitida com 20 minutos de atraso. 

MS informa que há 167 unidades sentinelas cadastradas em todo o Brasil. A ampliação dessas 

unidades sentinelas nos estados brasileiros é de suma importância e o local de instalação deve 

ser escolhido de forma geográfica e estratégica. Não haverá incentivo financeiro neste 

momento, ficando por conta de cada unidade federada. 

Segundo o MS, a nova definição de caso para COVID-19 sairá no Boletim Epidemiológica n°06. 

Casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) hospitalizados serão notificados apenas no 

SIVEP-GRIPE. Casos leves da COVID-19 serão notificados no E-SUS. O encerramento dos casos 

leves da COVID-19 só ocorrerá com o resultado laboratorial. 

Na sequência, Luciane informa que será divulgado 03 (três) notas orientativas da CVIS: 

supermercados, mercados e empórios (orientações gerais); serviços de alimentação (cozinha 

industrial, restaurantes, etc.); delivery (estabelecimentos e entregadores). Yohhan questiona se 

haverá informações sobre refeitório de indústrias. Segundo Luciane, a orientação para estes 

locais será a mesma para os restaurantes. 

Luciane traz ao grupo retorno do questionamento feito ontem por Giorgia e Daniela a respeito 

das farmácias comerciais. Ontem, a ANVISA publicou a RDC n2  357/2020, que estende, 

temporariamente, por um prazo de 6 meses, as quantidades máximas de medicamentos 

sujeitos a controle especial permitidas em notificações de receita e receitas de controle 

especial que podem ser dispensados e também permite a entrega remota desses 

medicamentos por programa público específico e a entrega em domicílio de medicamentos 

sujeitos a controle especial, em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 
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Giorgia solicita orientações respeito do transporte sanitário (processo de higienização, que 

desinfetante utilizar, EPI motoristas, etc.). Maria Goretti informa que, nas próximas reuniões, 

será tratado sobre transporte sanitário que faz deslocamentos para ambulatórios de 

especialidades. 

Maria Goretti comenta sobre a videoconferência realizada na manhã de hoje com diretores e 

equipes das 22 (vinte e duas)regionais de saúde. 

Giorgia solicita apoio técnico das RS quanto a construção de um fluxo de atendimento aos 

pacientes sem referência (para onde irá - UBS? como irá - SAMU?). Segundo ela, há regionais 

que já se organizaram, porém não se trata da grande maioria. 

Maria Goretti solicita ao presidente do COSENS os planos de contingência municipais para 

COVID-19, pois até o momento a SESA recebeu apenas 35 planos. Elaine informa que todos os 

documentos revisados apresentam inconsistências, pois não estão minimamente organizados 

para o enfrentamento da COVID-19 (ações na gestão, assistência e vigilância) e não atendem 

ao roteiro que a SESA construiu (orientativo). Maria Goretti lembra que quase 90% dos casos 

da COVID-19 são leves, portanto a estratégia de saúde da família precisa ser a área mais 

estruturada (orientada quanto ao manejo e uso de EPI). O modelo de plano de contingência 

municipal disponibilizado pela SESA será reformulado (mais detalhado). Maria Goretti reitera 

que a SESA não quer um documento apenas, mas sim que a equipe do município olhe para a 

sua realidade e informe o que eles podem fazer em relação as medidas de prevenção e 

contenção da pandemia. Não dá para se pensar apenas em retaguarda hospitalar, visto que o 

Paraná possui muitos municípios de pequeno porte, então, os questionamentos levantados 

pela Maria Goretti foram: 1) O que estes municípios farão no campo assistencial? 2) Como 

serão disponibilizados os recursos para o atendimento da COVID-19? 3) Encaminharão os casos 

suspeitos ou confirmados para outro município? 

Carlos (COSENS) solicita os critérios que estão sendo cobrados. Além disso, ele afirma que as 

RS não orientaram os municípios. Ao final, Maria Goretti deixa claro que os arranjos micro e 

macrorregional só serão possíveis mediante recebimento dos planos de contingência 

municipais. 
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