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Universidades estaduais reforçam 
atendimento no aplicativo Saúde Online

 O aplicativo Saúde Online Paraná, lançado no início 
deste mês, é um serviço inovador na prevenção e combate 
à Covid-19, inclusive em relação aos efeitos psicológicos. 
Profissionais da saúde e estudantes das universidades es-
taduais reforçam todas as etapas do atendimento aos cida-
dãos.
 Seis enfermeiros, oito médicos e 20 estudantes de 
graduação das áreas da saúde se revezam no atendimento, 
além de 30 psicólogos voluntários.
 “Estamos utilizando o conhecimento das nossas uni-

versidades para ofertar um serviço de qualidade para popu-
lação, sem que seja preciso se deslocar até uma unidade de 
saúde”, destaca o superintendente de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Aldo Bona.
 Na plataforma, os cidadãos podem acessar infor-
mações oficiais sobre o novo coronavírus e receber assis-
tência de profissionais de plantão para buscar orientações 
relacionadas à Covid-19 e outras doenças. Inicialmente, o 
aplicativo está disponível para smartphones com sistema 
operacional Android, na PlayStore.

 A coordenação das 
atividades é da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), 
que tem larga experiência 
em ações de telemedicina, 
resultado de atividades de-
senvolvidas pelos profes-
sores dos cursos da saúde, 
amparadas pelos profissio-
nais do Hospital Universitá-
rio (HU/UEL), considerado 
a maior unidade de saúde 
pública do Interior do Para-
ná. “Durante a pandemia, a 
universidade se aproximou 
ainda mais de propósitos co-
munitários e sociais”, afirma 
o reitor da UEL, Sérgio Car-
valho.
 A Universidade Es-
tadual de Ponta Grossa 
(UEPG) é responsável pela 
coordenação dos serviços 
de Enfermagem no aplica-

tivo. “Por meio de inteligência artificial, a 
ferramenta permite a notificação de casos, 
a avaliação médica de pacientes por vídeo e o acompanha-
mento pelos psicólogos”, destaca Carla Luiza da Silva, che-
fe do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da 
instituição.
 As universidades estaduais de Maringá (UEM), do 
Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (Uenp) 
também atuam com médicos bolsistas. “Esse projeto me 
proporcionou muito conhecimento, tanto relacionado à Co-
vid-19, quanto ao sistema de saúde diante da pandemia. 
E transmitir o conhecimento adquirido para os pacientes é 
algo muito gratificante”, disse a bolsista Maria Elisa Matos 
da Costa e Nascimento, estudante de Enfermagem da UEL.
 O médico Joubert Artifon Silva destaca a agilidade 
no atendimento dos pacientes. “Todos os médicos apresen-
tam certificado digital, que permite a emissão de receitas, 
atestados e pedidos de exames. Essa certificação é aceita 
no trabalho e na farmácia, e evita o deslocamento de pa-
cientes que são casos suspeitos, reduzindo a possibilidade 
de contaminação”, ressalta.
 Clique AQUI para instalar o aplicativo Saúde Online 
Paraná no seu smartphone ou tablet.
 FUNCIONALIDADES – Os cidadãos cadastrados 
no aplicativo podem incluir familiares que não têm dispo-
sitivos móveis com acesso à internet. Depois do cadastro, 
os pacientes passam por uma triagem rápida, selecionando 
as seguintes opções: suspeita de Covid-19, retorno de Co-
vid-19 positivo, e contato com Covid-19 positivo.
 De acordo com o resultado da triagem, ele pode ser 
encaminhado a uma unidade de pronto atendimento ou fa-
zer uma consulta remota com os médicos da plataforma, no 
período de 8h às 23h, diariamente. As consultas acontecem 
pelo próprio aplicativo, no sistema de teleconsulta.
 Caso seja necessário, os médicos podem prescre-
ver medicamentos e emitir atestados digitais. Aqueles que 
atuam no teleatendimento têm acesso ao histórico completo 
de consultas anteriores, antecipando diagnósticos e prog-
nósticos. Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Escolas arrecadam alimentos para Hospital do Câncer de Londrina
 Mais de 11 to-
neladas de alimentos 
foram arrecadadas na 
campanha solidária em 
apoio ao Hospital do 
Câncer de Londrina. A 
campanha foi promovi-
da pelo Núcleo Regional 
da Educação (NRE) de 
Cornélio Procópio.
 A diretoria do 
hospital compareceu na 
última sexta-feira (20) à 
sede do NRE para bus-
car os donativos, que 
vão contribuir para a ali-
mentação dos pacientes 
do hospital durante dois 
meses. O Hospital é re-
ferência para 220 muni-

cípios do Paraná.
 Além dos fun-
cionários do NRE, tam-
bém participaram da 
campanha 68 colégios 
estaduais da região de 
Cornélio Procópio. Pro-
fessores, diretores, pais 
e alunos doaram ali-
mentos não perecíveis, 
como arroz, feijão, ma-
carrão, óleo, açúcar e 
café.
 “Nós, do Hos-
pital do Câncer, agra-
decemos muito a cada 
diretor e diretora envol-
vidos, aos alunos, ao 
grêmio”, disse o diretor 
da instituição, Fábio 

Maneiro, que fez a reti-
rada dos donativos ao 
lado do conselheiro do 
hospital, Haroldo Cesar 
da Silva. “Vocês fizeram 
a diferença”, afirmou. 
Eles levaram, além dos 
alimentos, bonecas 
confeccionadas pela 
professora Eliana Eliza 
Fernandes para presen-
tear crianças pacientes 
do hospital.
 Ana Paula Ta-
vella Machado dos 
Santos, chefe do NRE 
de Cornélio Procópio, 
participou da organiza-
ção da campanha este 
ano e também em 2019, 

quando a iniciativa sur-
giu. “Há um engajamen-
to muito grande. É sur-
preendente o apoio que 
temos”, afirma.
 O secretário 
estadual da Educação, 
Renato Feder, também 
participou de ambas as 
edições da ação solidá-
ria. “É uma causa muito 
importante. Quero des-
tacar o Núcleo de Cor-
nélio Procópio por essa 
linda campanha, e es-
pero que a gente possa 
ajudar centenas e cen-
tenas de pessoas que 
precisam”, comentou.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Celepar adota inovações e soluções tecnológicas para 
enfrentar a pandemia

 A Celepar comemora 56 anos de existência e des-
taca a trajetória de inovação e soluções em tecnologia que 
descomplicam a vida dos cidadãos paranaenses. O evento 
de celebração foi na terça-feira (24), de forma online, e res-
saltou as inovações que deram suporte às medidas do Go-
verno do Estado para atendimento à população e gestão da 
pandemia do novo coronavírus.
 Este ano, a companhia teve 95% de seus funcioná-
rios em teletrabalho e entregou uma série de resultados que 
impactaram positivamente na atuação no Estado. Foi possí-
vel ampliar o leque de serviços digitais e, assim, preservar 
a saúde da população e também de servidores públicos que 
utilizam ferramentas criadas pela Companhia para trabalhar 
de forma remota.
 Diversas soluções surgiram para o enfrentamento 
da pandemia, como o Telemedicina Paraná, que em conjun-
to com o serviço psicológico online e gratuito, possibilitou o 
atendimento de mais de 11 mil pacientes pela plataforma.
 Sistemas têm auxiliado na gestão de leitos de UTI 
para atender casos de Covid-19, sendo a base operacional 
da Secretaria da Saúde e, além disso, propiciam aos gesto-
res da pasta, dados para acompanhar a evolução da doença 
e das condições da assistência hospitalar em tempo real.
 Um outro exemplo é app 190, feito em parceria com 
a Polícia Militar, que ganhou o botão Covid-19. Isso possibi-
lita ao cidadão fazer denúncias de locais com aglomeração 
de pessoas, com a opção de enviar fotos e vídeos. Assim, 
as forças policiais atendem as ocorrências, com o intuito de 

combater a proliferação do novo coronavírus.
 “Agradeço a todos os que fazem parte desta linda 
história de 56 anos da Celepar, que tem ajudado a tornar 
o Paraná o Estado mais moderno do Brasil”, disse Ratinho 
Junior. “Este é um grande objetivo nosso, para que possa-
mos corresponder os anseios da população. Nós, cidadãos 
e máquina pública, somos cada vez mais dependentes do 
setor de tecnologia. Portanto é importantíssimo e estratégico 
o bom andamento da companhia, tanto em projetos já con-
solidados como o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), como 
também na criação de novas ferramentas de transparência, 
compliance e de prestação de serviços".
 O vice-governador Darci Piana enalteceu o trabalho, 
esforço e qualificação da empresa, traduzidos na direção 
e no corpo funcional. "É imensamente gratificante ver esta 
dedicação especial das equipes da Celepar, trazendo resul-
tados extraordinários em benefício ao Estado e também ao 
nosso País nesses 56 anos de história".
 A Celepar foi pioneira em tecnologia pública no País, 
lembrou o  chefe da Casa Civil, Guto Silva. “Essa empresa 
representa o orgulho paranaense, presente também no DNA 
do Governo do Estado. Destaco os 56 anos repletos de de-
safios nesse mundo conectado em que vivemos, e a todos 
que fazem essa história acontecer".
 OPORTUNIDADE - O presidente da Celepar, Le-

andro Moura, falou sobre o ano totalmente atípico devido a 
pandemia. “Com a Celepar não foi diferente. Porém, foi tam-
bém uma grande oportunidade, em que nos reinventamos, 
nos adaptamos rapidamente ao teletrabalho e conseguimos 
ampliar o leque de serviços digitais tanto ao cidadão, quanto 
aos gestores públicos do Estado. Isto não seria possível sem 
toda a dedicação de cada colaborador e também do apoio 
recebido do Governo do Estado", afirmou Moura.
 BANCO DE IDEIAS – Na celebração, Leandro Mou-
ra lançou um projeto voltado aos colaboradores da Celepar, 
que tem como objetivo trazer soluções inovadoras para a 
gestão pública. “A iniciativa se chama Banco de Ideias e bus-
ca incentivar as mentes dos talentos que temos em nossa 
casa, ao promover a cultura de inovação. Ideias inovadoras 
podem ajudar ainda mais a administração pública”.
 HISTÓRIA - Fundada em 1964 com o nome Centro 
Eletrônico de Processamento de Dados do Paraná, a Ce-
lepar é a mais antiga empresa pública do país, criada com 
a finalidade de prestar serviços de informática a todos os 
órgãos e entidades que integram a administração pública es-
tadual. 
 Em 1965 a companhia teve o seu primeiro compu-
tador. Entre os serviços que marcaram época, o sistema de 
teleprocessamento para identidades em 1980, pioneiro na 
identificação de RGs duplicados, e o recadastramento eleito-
ral em 1986 feito em tempo recorde, quando os paranaenses 
foram os primeiros do país a receberem os novos títulos de 
eleitor. Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


