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ATA DA REUNIÃO – COE - 08/04/2020 

 

Reunião realizado por web conferência. Realizada a leitura da Ata da reunião de 02/04/2020. A 

Gerência de Vigilância Epidemiológica, apresentou a situação epidemiológica da COVID-19, no 

mundo, no Brasil e em Goiás, enfatizando que a incidência é maior em idosos; mostrou também 

os principais sinais e sintomas nos casos confirmados, prevalecendo tosse e febre. No caso de 

SRAG, mostrou casos até a semana 12, dos anos 2019 e 2020. Professora Cristiana 

Toscano/UFG, esclarece que estão finalizando a parametrização dos números do estado por 

região, estrutura etária, dados clínicos com a assistência que se tem, a partir de grupos de estudos 

de outros estados. A Gerente de Vigilância Sanitária – Eliane Rodrigues, informa sobre um 

ofício do MS sobre a proibição de teste rápido em farmácias, só serão usados testes rápidos 

liberado pelo INCQS.  Drª Karina D'Abruzzo/MP, sugere acionar a procuradoria do estado para 

reverter liminares concedidas a segmentos. Vinícius/Lacen informa que só avalia o que o Estado 

compra e não faz validação de insumos comprados por prefeituras. Magna solicita informações 

de como será a distribuição dos testes rápidos e para quem, e o Superintendente da SAIS informa 

que será verificado e que a distribuição será conforme o Boletim 08 do MS. Luciano /SMS de 

Aparecida de Goiânia, questiona a validação dos testes no município, e a Superintendente da 

Suvisa informa que já falou com a CGLAB e o INCQS passará uma nota técnica sobre isso. 

Carla/COSEMS solicita um ofício para os municípios sobre o assunto, e a Superintendente da 

Suvisa esclarece que esse assunto está no guia de vigilância epidemiológica.  Foi relatado pelo 

município de Alto Paraíso e pelo Superintendente da SAIS de testes que não funcionam, e foi 

questionado sobre o papel da Anvisa/MS em liberar tais testes. Esclarecido pela Superintendente 

da Suvisa que a Anvisa só libera a questão documental da empresa, e boas práticas, validação 

real ou avaliação técnica é pelo INCQS. Foi ressaltado pela Gerente de Vigilância 

Epidemiológica que é preciso ressaltar o isolamento e sobre o uso de máscaras pela população. 

Bernadete/Gerência de Assistência Farmacêutica informou do estudo sobre o uso de cloroquina 
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em pacientes confirmados. CIEVS Goiânia repassa ao CIEVS Estadual diariamente por e-mail,  

lista de pessoas internados confirmados. Foi esclarecido pela regulação estadual e municipal de 

Goiânia sobre locais onde estão ficando gestantes e crianças com SRAG, e que paciente da 

SRAG não sendo confirmado para COVID-19 será devolvido para o HMI.   Todos os pacientes 

de SRAG entram como suspeito de COVID-19, mas uma minoria confirma COVID-19. O 

SESMT/SES informa que estão elaborando um documento sobre afastamento de servidores 

suspeitos de COVID-19. O COREN-GO falou sobre o trabalho de verificação de denúncias por 

falta de epi's e insumos, sobre local (hotel) para receber profissionais de saúde que saem do seu 

trabalho, e que estaria protocolando um documento na Suvisa sobre tais assuntos. Nada mais 

tendo a discutir, foi encerrada reunião as 12:40h. 


