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PARANÁ  
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA SAÚDE 

RESOLUÇÃO SESA N° 940/2020 

Altera a ementa e o Art. 1° da Resolução SESA 
n° 926/2020 que dispõe sobre a suspensão 
temporária da realização dos procedimentos 
cirúrgicos eletivos hospitalares, em face da 
escassez de medicamentos anestésicos e relaxantes 
musculares no Estado do Paraná. 

O Secretário de Estado da Saúde, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 4°, incisos VI 
e XIII, da Lei Estadual n° 19.848 de 3 de maio de 2019 e o Art. 8°, inciso IX, do anexo 113060_30131 
do Decreto Estadual n° 9.921, de 23de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná: 

RESOLVE: 

Art. 1° Alterar a ementa da Resolução SESA n° 926/2020, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Dispõe sobre a suspensão temporária da realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos 
hospitalares, em face da escassez de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares no 
Estado do Paraná". 

Art. 2° Alterar o Art. 1° da Resolução SESA n° 926/2020, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1° Suspender temporariamente a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos 
hospitalares, em face da escassez de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares, 
visando a otimização do estoque existente e preservando sua utilização para terapias 
intensivas e emergenciais, bem como controlando a ocupação de leitos de UTI. 
§ 1° Entende-se por procedimentos cirúrgicos hospitalares aqueles que ocasionam internação 
hospitalar, bem como nos quais o paciente se utiliza de drogas de anestesia geral ou 
relaxantes musculares. 
§ 2° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos procedimentos de cardiologia, 
oncologia e nefrologia, 
§ 3° O disposto no caput deste artigo não se aplica a exames considerados necessários, em 
caráter de urgência, pelo médico prescritor. 
§ 4° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos procedimentos a serem realizados em 
âmbito ambulatorial. 
§ 5° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos procedimentos que, a critério médico, 
sejam considerados de urgência ou emergência ". 

Art. 3° Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

Curitiba, 31 de julho de 2020. 

Assinado eletroniccunente 
Carlos Alberto Gebrim Preto 

(Beto Preto) 
Secretário de Estado da Saúde 
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