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ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO – COE – 03/06/2020  
 

 

Reunião realizada no dia 03/06/2020, às 14h30min, por web conferência.  

1) Situação Epidemiológica da COVID-19 em Goiás - Magna Maria de Carvalho 

– Atualização dos dados da Covid-19 no Estado de Goiás. 

2) Formulário de Avaliação APS e Covid-19 – Sandro (SAIS) – Relato, 

informando que é um grande desafio da atenção básica no enfrentamento da 

pandemia. 

3) Leitos Hospitalares: novos leitos e habilitações – Sandro (SAIS) – Que a 

base de dados no sistema está pronta, para a abertura de novos leitos; e 

verificação da falta de medicamentos, nas internações. 

4) Inquéritos epidemiológicos e Testes Rápidos – SUVISA/SAIS – Demanda do 

MPT, solicitando justificativa para inquéritos em hospitais, e que na reunião da 

CIB do dia 04/06 será discutido a pactuação das demais fases do inquérito. 

5) Modelagem de Covid-19 no Estado; análise de óbitos evitados até o 

momento e proposta e análise por grupo de municípios – Professora Cristiana 

Toscano. Enviar para a UFG os municípios turísticos e número de público 

visitante. Prefeitura de Caldas Novas solicita apoio para abertura dos hotéis 

pequenos, e finalização da modelagem dos municípios turísticos. 

6) Funcionamento de cursos voltados para a área da saúde presenciais, que 

realizam capacitações de profissionais para o combate ao Covid-19 – Yves 

Mauro/SMS Goiânia – Que ainda não estão autorizadas o funcionamento de 
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cursos na escola de saúde. Decisão pelo COE se irá autorizar o retorno, após 

avaliação epidemiológica, esse grupo é liderado pela Superintendente da ESG. 

7) Temporada do Araguaia – Dra Karina D’Abruzzo – MP/GO – Sugestão que a 

SES encaminhe documentos da parte sanitária, orientando os municípios 

quanto as temporadas de férias, para não abrir tudo. 

8) Reabertura e empresas de evento – Marylia Penna – Proposta de vendas de 

festas para os meses de setembro/outubro. O município de Goiânia está 

avaliando os serviços a serem autorizados a reabertura para as próximas 

semanas. 

 

Reunião encerrada às 17h00min. 


