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ATA DE REUNIÃO 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020, aconteceu a terceira reunião do Centro de 

Operações de Emergência (COE) para continuação das ações de enfrentamento a doença 

causada pelo novo coronavírus (COVID-19). A reunião aconteceu às 14:00 horas, na sala 

5 da Escola de Saúde Pública do Estado de Goiás, estiveram presentes os representantes 

das seguintes instituições: Superintendência de Vigilância em Saúde e Gerências, 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde e Gerências, Superintendência do 

Complexo Regulador em Saúde de Goiás e Gerências, Superintendência da Escola de 

Saúde de Goiás e Gerências, LACEN Goiás, Comunicação Setorial/SES-GO, Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia e Superintendências (Regulação, Vigilância em Saúde e 

Diretoria de Vigilância Sanitária), Ministério da Saúde em Goiás, Infraero, Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Conselho Regional de 

Enfermagem, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG, Hospital de Doenças 

Tropicais, CIEVS Goiás e Goiânia, SESMT Central, Corpo de Bombeiros (Seção contra 

Incêndio do Aeroporto). Iniciados os trabalhos, com a leitura da ata da reunião do dia 05 de 

fevereiro. Após, a Superintendente de Vigilância em Saúde Estadual Flúvia Pereira Amorim 

da Silva, fez uma fala sobre o COVID-19, sobre a entrega do Plano Estadual de 

Contingência Estadual ao Ministério da Saúde; a situação dos repatriados da China que 

estão na Base Aérea de Anápolis, e o trabalho realizado pelo LACEN Goiás. A mesma 

parabenizou a competência e a seriedade das ações realizadas pela equipe do LACEN. 

Ana Cristina Gonçalves de Oliveira, Coordenadora do CIEVS Estadual, fez uma atualização 

da situação epidemiológica no mundo e no Brasil. O LACEN Goiás fez um relato sobre a 

coleta dos repatriados, e ficou proposto que é para rotina de manter a coleta e envio 

semelhante às amostras de influenza. Professor João Bosco do IPTESP sugeriu que a 

Comunicação da SES faça uma matéria sobre esse trabalho e publicizar. Patrícia da 

Comunicação Setorial, informou todos os procedimentos que a SES está adotando, e 

disponibilizou seu celular (981007415), para maior colaboração. Flúvia relembrou a 

necessidade das ações da Vigilância Sanitária em reforçar a necessidade de se 

disponibilizar álcool gel, água, sabão e papel toalha nos serviços de saúde fiscalizados. 

Zilah da Coordenação de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde e 
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Segurança do Paciente (COMCISS), informou que não tem necessidade de auto clavar os 

resíduos produzidos e sim, somente incinerar seguindo o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos. Cada componente do COE apresentou as ações/atividades da Matriz de 

Responsabilidades, com prazo e status atualizada. A representante do COREN Luciana 

Aparecida Soares Moreira, referiu que o conselho irá divulgar as informações a respeito do 

COVID-19 junto aos profissionais e disponibilizou o auditório para o que for necessário. Foi 

apresentado um folder a ser disponibilizado nas mídias sociais, onde os componentes irão 

sugerir alterações. Após discussões entre os componentes do COE sobre a Matriz de 

Responsabilidades como encaminhamento para a próxima reunião: � Devolutiva do Folder 

� Rever o fluxo de regulação: SAIS, Superintendência do Complexo Regulador do Estado 

e do Município; �Rever fluxo de Caso de passageiro sintomático com suspeita de COVID-

19 no aeroporto: SAIS, CIEVS, Anvisa e Infraero; � CIEVS Estadual: devolutiva sobre o 

Aeroclube, Aeroporto de Caldas Novas e Rio Verde; � Cievs Goiás: finalizar o folder e 

encaminhar todo material a ESG  � Capacitação: ESG, Regionais de Saúde, Bombeiros, 

SIATE e SAMU; � Ministério da Saúde: simulado de surto; � Comunicação Setorial da 

SES: sobre as mídias e reprodução de material educativo, disponibilização do material no 

site da SES; � Vídeo Aula para ser utilizada por profissionais: Professor João Bosco irá 

apoiar na gravação pelo Telemedicina; e será criada uma ABA na matriz para o SESMT. 

Após a leitura dos encaminhamentos foi agendada a quarta reunião do COE, para o dia 19 

de fevereiro de 2020 às 14:00 horas na sala 5 do Escola de Saúde de Goiás.  

 


