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ATA DE REUNIÃO 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2020, aconteceu a quarta 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), Infraero, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Conselho Regional de Enfermagem, Hospital 

de Doenças Tropicais, CIEVS Goiás e Goiânia, SESMT Central. Iniciados os trabalhos, 

com a leitura da ata da reunião do dia 12 de fevereiro. Após, a Superintendente de 

Vigilância em Saúde Estadual Flúvia Pereira Amorim da Silva, enfatizou a importância do 

preenchimento da matriz de responsabilidade. A gerente Magna Maria de Carvalho fez 

uma atualização da situação epidemiológica do coronavírus-COVID-19.  O Diretor Geral 

do LACEN-GO - Vinicius apresentou a situação dos repatriados, questão laboratorial e 

fluxo de coleta/amostra/rotina. Apresentado folder informativo para população, fluxo de 

atendimento de caso suspeito na APS. Ana Cristina fez a devolutiva da visita técnica ao 

aeroclube de Goiânia, em Caldas Novas a SMS realizará um seminário envolvendo o 

setor hoteleiro e aeroporto, em Rio Verde aguardando agendamento de reunião com a 

Regional de Saúde. Divulgada a oficina coronavírus (COVID-2019) a ser realizada no dia 

21/02/2020, período matutino, auditório da CREMEGO. Previsão de realização do 

Simulado para o mês de abril, a ser confirmado pelo Ministério da Saúde. A comunicação 

setorial apresentou seu plano de comunicação. Divulgado vídeo aula da DRª Moara-

Telemedicina. Enfatizado a importância de preencher o diário de bordo, disponível no 

drive, que servirá de memória das ações realizadas pelo COE.   A regulação estadual 

repassou as informações da videoconferência realizada com a Força Nacional. A 

superintendente de Vigilância em Saúde solicitou que as pendências sejam agilizadas e 
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/ou finalizadas, para que o COE se reúna quando necessário. Como encaminhamento 

para a próxima reunião: Atualizar folder e divulgar no site da SES GO e mídias, 

priorizando as informações de sintomas e medidas de prevenção: CIEVS Goiás  

Divulgação do Plano de Contingência atualizado – CIEVS Goiás Rever fluxo de Caso de 

passageiro sintomático com suspeita de COVID-19 no aeroporto: SAIS, CIEVS, Anvisa e 

Infraero;  Atualizar fluxo de atendimento na APS (quanto ao seguimento diante de caso 

suspeito de COVID-2019 e incluir definição de caso suspeito e data e nível de resposta) – 

CIEVS Goiás e SAIS   Atualizar fluxo de Vigilância laboratorial – LACEN   Agendar 

reunião com os planos de saúde – CIEVS Goiás  Ministério da Saúde: simulado;  

Capacitar (Conecta SUS) os profissionais das Regiões de Saúde - em parceria CIEVS 

Goiás, CEDIR, LACEN e Segurança do Paciente  Preencher diário de bordo 

disponibilizado no Drive – TODOS.  Após a leitura dos encaminhamentos foi agendada a 

quinta reunião do COE, para o dia 04 de março de 2020 às 14:00 horas no auditório do 

Conselho Estadual de Saúde.  
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