
 

REUNIÃO COE – SESA/PR – 31/03/2020 
(Resolução SESA 317/20) 

Horário: 15h-16h40 
Local: Auditório – SESA/PR 
Coordenadora: Maria Goretti 
 
Maria Goretti agradece a participação de todos, destacando a participação da Profª Drª Aida 
Maris Peres da UFPR, acompanhado de seus colegas Paulo Justiniano (Estatística) e André 
Grégio (Computação), além de Daniel Nojima, Diretor do Centro Estadual de Estatística - 
IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social), pedindo de cada um se 
apresente. 
  
Acréscimo de pauta. Nota da Deise assistência farmacêutica sobre distribuição e uso da 
cloroquina. 
  
1) Situação Epidemiológica: Acácia apresenta os dados epidemiológicos (mundial, nacional e 
estadual). Na sequência foram apresentados alguns dados do PR (até o momento): casos de 
COVID-19 por município de residência (48,6% em Curitiba); 27% dos casos confirmados 
referem-se a pacientes na faixa etária entre 30-39 anos; 27% dos casos confirmados são 
mulheres; 58% dos casos confirmados não tinham histórico de viagem; 61,62% das amostras 
foram confirmadas pelo LACEN/PR; os municípios com maior número de notificações são 
Londrina e Curitiba; das amostras encaminhadas para o LACEN/PR como suspeita de COVID-19, 
57,16% tratava-se de rinovírus, 6,91% vírus sincicial respiratório, 4,9% coronavírus NL63, 2,64% 
metapneumovírus e 19,1% SARS-CoV-2. 
  
2) Painel de Informações da SESA/PR COVID-19: Maurício apresenta a ferramenta de análise 
desenvolvida pelo Núcleo de Informática e Informações-NII da SESA/PR, com a ferramenta 
Kibana, o qual tem como banco de dados o GAL/PR. Na nova plataforma é possível visualizar, 
em tempo real, o total de amostras encaminhadas para o LACEN/PR, o total de pessoas em 
investigação para COVID-19, detectar os vírus por município, sexo, faixa etária, resultados (vírus 
detectados, não detectado ou inconclusivo), o status das amostras (liberado, em análise, não 
realizado ou resultado cadastrado), regionais e municípios de maior incidência dos casos 
confirmados, entre outros dados. 
Olga questiona se é possível integrar os dados dos pacientes internados por suspeita ou 
confirmados no Painel, mas Maurício diz não ser possível no momento. 
Profº Grégio comenta sobre a construção de um portal da COVID-19 na UFPR, porém não há 
dados disponíveis além dos publicados (IBGE). Ele questiona se a SESA liberaria o acesso à 
UFPR para divulgação do Painel COVID-19. Maria Goretti pactua visita ao laboratório para 
conhecer os projetos da UFPR na área da informática e posteriormente pensar nas 
possibilidades de integração. Profº Paulo reitera que a UFPR está aberta a atender demandas 
da SESA relacionadas aos dados epidemiológicos da COVID-19. 
Daniel (IPARDES) comenta sobre as projeções de casos feitas pelo Instituto, as quais se 
mostraram otimistas, apesar de atuarem numa linha experimental. 



 

Geraldo agradece a presença dos representantes da academia e do IPARDES. Ele ressalta que 
este é um momento marcante, do ponto de visto do trabalho que foi realizado até agora. Da 
reunião, no começo de março, com vários especialistas e entidades da área médica, foram 
extraídas 40 propostas que se transformam em ações para o controle e a prevenção da COVID-
19 no Paraná. Todas foram colocadas em prática de alguma maneira, sejam por meio de 
decretos, resoluções, instruções normativas, atos normativos, recomendação, entre outras 
normas, e que por isso estamos, até o momento, controlados com relação à propagação da 
doença. Agora é o momento de olhar para a série histórica e ver que ações precisam ser 
implementadas. Geraldo reitera a importância de se criar a perspectiva de um grupo de 
trabalho envolvendo a UFPR e IPADES, com o intuito de aumentarmos a capacidade de 
predição diante da epidemia da COVID-19, por meio de dados consistentes e análises mais 
efetivas. É dado, por exemplo, a estrutura assistencial e/ou aquisição de insumos e 
equipamentos, ambos não podem ser deficitários nem superestimados. É preciso viabilizar 
com mais segurança as necessidades apontadas. 
Maria Goretti finaliza com a marcação de reunião, na SESA, com os envolvidos, para serem 
discutidas todas as possibilidades, com a ressalva de trazerem as questões prontas pra o COE 
para serem apenas deliberadas. 
Giorgia e Daniela mostram-se preocupadas quanto aos casos de COVID-19 sem coleta de 
amostra e sem notificação. Elas reiteram que estes dados precisam ser incorporados no 
momento oportuno. Acácia diz que estes casos não serão esquecidos, todos serão avaliados no 
e-SUS VE via critérios clínicos associados à TAC de tórax (evidenciando a característica 
pulmonar), testes rápidos, etc. Daniela reforça a importância de se estimular a notificação no  
e-SUS VE, mesmo se tratando de casos leves e não hospitalares. Acácia ratifica que a SESA quer 
a notificação compulsória de todos os casos suspeitos e confirmados para COVID-19, para 
evitarmos a falsa ideia de que estamos de acordo com a curva melhor padrão e na verdade não 
está sendo identificado. 
 
3) Notas Orientativas: Larissa retoma a nota orientativa sobre saúde mental apresentada 
ontem com definições importantes quanto ao internamento hospitalar em leitos psiquiátricos- 
saúde mental. É informado que para o fluxo de encaminhamento pelo CARE (Central de Acesso 
à Regulação Paraná), serão solicitadas as seguintes informações: 1) condições de saúde 
respiratória do paciente, se presença de tosse, dificuldade para respirar ou outras queixas 
respiratórias, acrescidas ou não de febre; 2) Para os casos que não preenchem critérios de 
internamento ou que apresentem aspectos clínicos de saúde geral que contraindiquem a 
hospitalização, a equipe técnica da central de leitos deve proceder as orientações por meio 
telefônico ou eletrônico pra estabilização clínica e manejo dos usuários para a própria unidade 
solicitante. Recomenda-se que os estabelecimentos hospitalares com internação psiquiátrica 
implemente medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo a 
transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde. Quanto à dispensação 
de receitas e medicamentos, recomenda-se que esta ocorra apenas na presença de responsável 
legal ou acompanhante para a guarda e administração dos mesmos, considerando o risco para 
a vida dos usuários que utilizam estes medicamentos com potencial letal em caso de overdose. 
Olga complementa não será recomendado o bloqueio de leitos devido a grande demanda de 



 

ordens judiciais nesta área pelo MP. Pujol solicita reunião com a CVIS (Coordenadoria de 
Vigilância Sanitária), pois CRM/PR tem recebido muitas queixas de médicos psiquiatras após a 
mudança do prazo de validade da receita controlada. É comentado que o CRM estuda fazer o 
cadastramento dos médicos e certificação de atestados e receitas. Nota orientativa aprovada. 
- Cuidados em casa – Luciane apresenta a nota orientativa sobre prevenção da propagação da 
COVID-19 em residências e comunidades residenciais, a qual traz recomendações gerais e para 
contatos próximos de casos suspeito ou confirmado. É direcionada a população, por isso foi 
elaborada de forma bem simples e didática. Algumas informações relacionadas ao tema serão 
complementadas no site da SESA. Aprovado e autorizado replicação do material pelos 
municípios. 
- Nota orientativa sobre o uso e distribuição da cloroquina – Margely (CEMEPAR) apresenta a 
nota que orientará como será feito o uso e a distribuição da cloroquina no Paraná. As 
orientações são semelhantes às publicadas pelo MS na nota informativa nº 05/2020. Paraná já 
recebeu, no último sábado, do MS, 17 mil comprimidos, o equivalente a 850 tratamentos. Os 
medicamentos serão distribuídos para todas as RS, sendo que, uma parte já ficará nos hospitais 
de referência, outra parte com o setor da epidemiologia e um estoque estratégico na CAF 
(Central de Abastecimento Farmacêutico). Deise questiona se será necessário o resultado 
confirmado para COVID-19 para liberarão do tratamento com cloroquina. Médicos presentes 
são unânimes em dizer que a clínica do paciente será soberana. Não será necessário o 
preenchimento de termo de consentimento, apenas enfatizado a importância da clínica 
médica. Documento aprovado. 
  
4) Informes: não houve. 
  
Giorgia solicita a publicação da última versão do plano de contingência (nível 3). Maria Goretti 
explica que aguarda migração do site da SESA, mas caso isso não ocorra nos próximos dias o 
documento será disponibilizado no site atual.  


