
Ata da reunião da
 Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS – MENPSUS

Abrir sessão

Ata da reunião da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS – MENPSUS realizada em 25 
de maio de 2020, por intermédio de videoconferência e presencialmente na sala de reunião do 
GRHS.

Membros presentes

Marcelo Hagebock Guimarães – Presidente do Conselho Estadual de Saúde. 

Schirley Terezinha Follador – GRHS - Chefe De Recursos Humanos Saúde.

Maurício Mesadri – Secretário Executivo - Conselho Estadual de Saúde Do Paraná - Ces/Pr.

Aurora Rodrigues Marques  – DGS-CGSP - Unidades Próprias. 

Paula Linder – CIEVS - Centro De Informações Estratégicas E Respostas Em Vigilância Em Saúde.

Cláudia Representante do Drº José Ferreira Lopes – SIMEPAR - Sindicato dos Médicos.

Maiquel Rodrigues Martins – GRHS - Gerência De Recursos Humanos Saúde.

Membros que não participaram

José Ferreira Lopes, Osmarina Teresinha Matias, Nathalia da Silveira Derengowski, Osmar Batista, 
Marilda Pereira, Nilceia Cristina Melo Cassarotti, Cristina Sayuri Shikasho, Dandara Luisa Guedes 
Ronconi, Carlos Batista Soares, Geraldo Gentil Biesek, Nestor Werner Junior, Nathália da Silveira 
Derengowski.

Pauta

– Relatório do número de profissionais de saúde infectados e óbitos, condições de EPIs. Todos
os municípios têm condições estruturais e humanas para prestar serviços aos enfermos.

– Condições dos municípios de Curitiba e Paraná sobre a disponibilidade de leitos em caso de avanço
da pandemia.

– Avaliação de testes adequados aos que estão atendendo na linha de frente.

– Proteção dos profissionais (EPIS).
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Debate das propostas para a Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS – MENPSUS:
Devido  à  excepcionalidade  do  momento  em  que  vivemos  por  conta  a  infecção  humana  pelo
Coronavírus,  a  reunião  contou  com  a  presença  virtual  por  intermédio  de  videoconferência  dos
membros Maurício e Cláudia,  os demais  membros presentes se reuniram na sala de reuniões do
GRHS mantendo a recomendação de distanciamento social proposto pelo Ministério da Saúde.

As 15:13 a Srª Schirley iniciou a reunião com a apresentação dos representantes da Mesa Estadual de
Negociação Permanente do SUS – MENPSUS, e dos técnicos da Secretaria, em seguida solicitou aos
presentes a possibilidade de que as próximas reuniões só ocorram se houver pauta. 

Alertou  que  alguns  membros  convocados  não  se  conectaram  à  reunião  por  Videoconferência,
solicitou aos presentes se a reunião poderia ser iniciada. 

Em atendimento ao proposto em pauta foi sinalizado a dificuldade da SESA em levantar todas as
informações  solicitadas,  uma  vez  que  a  Secretaria  está  com  o  efetivo  reduzido  por  conta  da
pandemia, gerando um alto índice de trabalho.

1 – Relatório do número de profissionais de saúde infectados e óbitos

Foi apresentado pela Srª Schirley informações sobre servidores da SESA que estão afastados por
razões ligadas a COVID-19 (Fonte: Relatório/SEAP/Perícia):

Sim para COVID: 44 afastamentos. Para estes afastamentos foi considerando o CID inserido no
atestado. Foi solicitado também a testagem e acompanhamento pelo médico da SESA.

Casos suspeitos e contato com caso suspeito: 46 afastamentos

Afastamentos diversos: 58 afastamentos

Totalizando 148 afastamentos, lembrando que a SESA possui mais ou menos 7.160 servidores.

2 – Proteção dos profissionais (EPI)

A Srª Aurora relatou que o fornecimento dos EPI é feito pelo COMP e está normal. No início da
pandemia houve problema na distribuição, até então relacionado ao baixo índice de solicitação de
alguns hospitais cuja demanda era baixa. O problema foi resolvido pouco mais de uma semana após
grande procura por equipamentos. 

Na  sequência,  a  Srª  Schirley  avisou  que  a  SESA não  está  recebendo  reclamações  por  falta  de
equipamentos de proteção individual, e que não está faltando EPI nos hospitais próprios da SESA,
ademais, a Secretaria tem tentado ajudar hospitais municipais, sendo o estado Brasileiro mais bem
preparado para a pandemia.

Srª Cláudia expressou sua preocupação com os profissionais de saúde em razão do momento em que
vivemos.
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3 – Condições dos municípios de Curitiba e Paraná sobre a disponibilidade de leitos em caso de
avanço da pandemia

A médica veterinária Srª Paula Linder da SESA que atua na CIEVS apresentou informações sobre os
casos notificados de COVID-19 em profissionais de saúde e trabalhadores da saúde (Anexo I).

Total de notificações: 6.966

Confirmados para COVID-19: 477

Suspeitos 4.175

Descartados: 2.261

Foi  informado  pela  servidora  que  a  testagem não está  sendo feita  em assintomáticos,  e  que  os
profissionais da saúde estão sendo testados somente quando é apresentado sintomas da COVID-19.

4 – Avaliação de testes adequados aos que estão atendendo na linha de frente

A Srª  Paula  falou  que  foi  distribuído  testes  rápidos  para  todos  os  hospitais  da  SESA,  e  que  a
Secretaria  está  realizando  programas  de  acolhimento  psicológico  e  telemedicina  aos  servidores
necessitados. Na sequência o  Srº Maiquel relatou que 1.172 servidores da SESA estão afastados para
teletrabalho  pois  se  enquadram  no  grupo  de  risco  (idosos,  gestantes,  doenças  crônicas  e
comorbidades).

Encerramento

O Srº Marcelo falou sobre a luta da SESA e parabenizou a equipe pelo esforço, salientando que o
Conselho está junto, e que a pandemia é de todos nós. 

Seguidamente, o Secretário Executivo  Srº Maurício encerra a reunião falando que está disposto a
auxiliar de forma técnica e que ao fim chegaremos melhores.

Encerramento da reunião as 16:05.
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