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ATA DE REUNIÃO 

Ao quarto dia do mês de março de 2020, aconteceu a quinta 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, 

no auditório do Conselho Estadual de Saúde e 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, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

Conselho Regional de Enfermagem, Hospital de Doenças Tropicais, Hospital Materno 

Infantil, CIEVS Goiás e Goiânia, SESMT Central. Iniciados os trabalhos com a leitura da 

ata da reunião do dia 19 de fevereiro. A Coordenadora do CIEVS Goiás Ana Cristina 

Gonçalves de Oliveira apresentou atualização da situação epidemiológica da COVID-19 

no mundo, Brasil e Estado de Goiás e reforçou as definições de caso.  Patrícia 

(Comunicação SES) informou a publicação dos materiais de apoio no site da SES-GO e 

está aguardando a aprovação do folder. Houve discussão sobre qualidade dos EPIs 

empregados no atendimento aos casos suspeitos e definido grupo, sob coordenação de 

Zilah, para definição de especificações técnicas para tais EPIs. Fernando Gomes 

(SESMT/CEREST) informou que possuem cotas de emergência para compra de EPI e 

informa que devem ser realizadas solicitações ao SESMT para aquisição. A 

Superintendente de Vigilância em Saúde Estadual Flúvia Pereira Amorim da Silva 

recomendou aos municípios que providenciem compras de EPIs. Mencionou ainda que 

verificará possibilidade de contrapartida do Estado para auxiliar os municípios na 

aquisição de EPIs. Ana Cristina referiu que o processo de compras de EPIs para o Estado 

está em andamento. Cristiana Toscano, representando o MS e UFG, informou 

disponibilidade para gravação de vídeoaulas e foi definido que serão gravadas com os 

tópicos: - coleta de swab para PCR vírus respiratórios (LACEN), - paramentação e 

desparamentação (Zilah e Adriana) e – orientações gerais para locais com aglomerados 
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de pessoas e solicitará a Moara atualização da aula gravada sobre manejo clínico. Foi 

estabelecido grupo para esclarecimento das definições de isolamento, inclusive tempo e 

sobre atestado para isolamento domiciliar: Samantha e Tatiana (Imunopreveníveis) e 

Cristhiane (CIEVS GO). Deverá ser elaborado documento de orientações para escolas e 

empresas/aglomerados, a ser elaborado pelos CIEVS Estadual e Municipal. Vinícius 

(LACEN-GO) esclarece que os exames estão sendo feitos e liberados em até 72 horas. 

Informou que o LACEN receberá cerca de 250 testes até o final da semana. Esclareceu 

ainda que o LACEN-GO não validará exames de laboratórios particulares, conforme 

orientação do Ministério da Saúde. A coleta de material continua sendo realizada 

exclusivamente pelo HDT, para os municípios sem capacidade para realização da 

mesma. Coordenação de Imunopreveníveis (Tatiana) realizará mapeamento de locais 

capacitados para coleta e assistência para descentralização. CIEVS Goiânia repassará 

EPIs para ANVISA Aeroporto. Vigilância de Goiânia realizará mapeamento de locais 

capacitados para coleta e assistência para descentralização. Daniella (SAIS) apresentou 

fluxo de casos suspeitos em Aeronaves e ainda fluxo de definição de casos. Não houve 

ressalvas. Como encaminhamentos para a próxima reunião: � Definição de 

especificações técnicas para EPIs: COMCISS. � Averiguação de possibilidade de 

contrapartida do Estado para auxiliar os municípios na aquisição de EPIs: SUVISA. � 

Gravação de vídeoaulas com os tópicos: - coleta de swab para PCR vírus respiratórios: 

LACEN GO, - paramentação e desparamentação: Vigilância Municipal e – orientações 

gerais para locais com aglomerados de pessoas: CIEVS Goiás e Goiânia. � 

Esclarecimento das definições de isolamento e atestado médico: Imunopreveníveis e 

CIEVS GO. � Elaboração de documento de orientações para escolas: CIEVS Estadual e 

Municipal. � Ministério da Saúde: simulado em 04 de abril; � Mapeamento de locais 

capacitados para coleta e assistência para descentralização: Imunopreveníveis (SUVISA) 

e Vigilância Municipal (Goiânia). � Entregar EPIs para ANVISA Aeroporto: CIEVS Goiânia 

� Preencher diário de bordo disponibilizado no Drive – TODOS.  Após a leitura dos 

encaminhamentos foi agendada a sexta reunião do COE, para o dia 11 de março de 2020 

às 14:00 horas em local a definir.  

 


