
Superintendência de Vigilância em Saúde
Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis 

Centro de Operações de Emergências – COE

ENCAMINHAMENTOS DA 72ª REUNIÃO – COE – 29/09/2021

Ata de reunião do COE, realizada no dia 29/09/2021 por vídeo conferência, com início 
às 14h30 e respectivos encaminhamentos:

Pauta 1: Apresentação da situação Epidemiológica da COVID-19 em Goiás – 
Alexandre Vinicyus Ribeiro Dantas - CIEVS/GVE/SUVISA

Apresentação e Discussão: A distribuição dos casos confirmados de COVID-19 por 
data de sintomas, a média móvel (28/08-11/09) redução de 44,3%, e de (14/08-11/09) 
com redução de 62,8%; na distribuição dos casos confirmados hospitalizados e a média 
móvel por data de internação (28/08-11/09) redução de 38,2% e de (14/08-11/09) com 
redução de 56,8%; na distribuição dos óbitos confirmados e a média móvel por data de 
ocorrência de óbitos (28/08-11/09), uma redução de 28,2% e de (14/08-11/09) com 
redução de 45,5%. Apresentação dos dados da semana 38 - a nível mundial o número 
de casos novos teve uma variação da (SE37-SE38) de (5,3%), em óbitos variação de 
(9,8%) letalidade (2,0%), a nível nacional o número de casos variação de (-53,2%), e o 
número de óbitos com variação de (-6,5%) e letalidade (2,8%), e a nível estadual o 
número de casos com variação de (49,6%) e em óbitos uma variação de (1,8%), 
letalidade (2,7%). Na incidência entre os estados, entre a SE35 a SE38, Goiás se 
encontra na 3ª posição (637,4/100 mil hab.), quanto à taxa de mortalidade (14,2/100 mil 
hab.), à de letalidade (2,2%, em ordem decrescente), na 2ª posição e 13ª posição 
respectivamente. A distribuição de casos notificados segundo a classificação por SE, (N:
605.689 casos suspeitos e N: 860.882 casos confirmados). Na distribuição de incidência 
e letalidade dos casos por SE em regiões de saúde, e considerando a incidência de Goiás 
(SE 35 a SE 38 de 170,3/100 mil hab.) as regiões que estiveram com índice acima do 
Estado são, Oeste II, São PatrÍcio I, São Patrício II, Serra da Mesa, Sul, Entorno Sul e 
Rio Vermelho; e na letalidade considerando a de Goiás (SE 35 a SE 38 de 5,2%) as 
regiões que estiveram com índice acima do Estado são Central, Estrada de Ferro, Oeste 
I, Centro Sul, Sudoeste I, Sudoeste II e Pirineus. Distribuição de casos confirmados e 
letalidade em gestantes com N: 3.144 gestantes, N: 83 óbitos, N: 2,6 % (letalidade). A 
proporção dos casos que necessitaram de internação segundo a faixa etária menor e 
maior que 60 anos, percebe-se que a faixa de < de 60 anos teve uma redução e a > de 60 
anos teve um aumento na proporção de intenação; estratificado dentre os > de 60 anos 
que necessitaram de internação têm predomínio de 70-79, seguido de 60-69 e de 80 anos 
ou mais, todas as faixas etárias com tendência de aumento na proporção; dentre os < de 
60 anos que necessitaram de internação percebe-se um declínio em todas as faixas 
etárias e ascensão nas faixas de 0-9 e 10-19 anos; já, as faixas de 20-29, 30-39, 40-49 e 
50-59 então todas em declíneo; na letalidade dos casos que necessitaram de internação 
segundo as faixas etárias menores e maiores que 60, está com tendência de aumento em 
ambas as faixas etárias, sendo > 60 em predomínio ; na estraficação a letalidade de 
internação em > 60 percebe-se um aumento na faixa de 80 anos ou mais seguido de 70-
79, já a 60-69 mostra uma tendência de estabilização; estratificado < 60 (predomínio de 
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50-59 anos seguido de 40-49, 30-39 nos mostra um pequeno declíneo, já a 20-29, 10-19 
e 0-9 anos) em ascensão. Sobre as linhagens detectadas na região Centro-Oeste de 
março de 2020 a 25 de setembro de 2021 (Gamma/P1: 1.920; B.1.1.7: 36; Delta= 
B.1.617.2: 203* sendo 31 casos em investigação; VOI: 183). A distribuição dos óbitos 
confirmados segundo o tempo de digitação, em setembro 77,0% foram digitados 
oportunamente. Comenta-se sobre o registro oportuno no sistema de vigilância tanto de 
casos quanto de óbitos. Sobre as linhagens, que a grande parte ainda se comporta com a 
variante Gamma/ P1 e que o Estado está acompanhando e investigando com o 
Seqüenciamento Genômico o impacto das novas variantes.

Pauta 2: Situação da Rede Assistencial (Públicos e Privados) e Informes da 
Assistência- Sandro Rogério Rodrigues Batista/SAIS

Apresentação e Discussão: referente a leitos de UTI na rede SES, uma diferença 
mensal de TOH -17,7% com -73 leitos, da rede SMS Goiânia uma diferença de TOH -
3,5% com -32 leitos a menos, da rede SMS Aparecida de Goiânia uma diferença de 
TOH -4,8% com 0 leitos disponíveis com uma redução de -105 leitos na rede pública, na 
rede AHPACEG Capital uma diferença de TOH - 9,1% com 1 leito e rede AHPACEG 
interior (Catalão, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde) uma diferença de TOH -
4,1% sem leitos disponíveis.; Quanto as solitações de UTI COVID-19, da rede SES tem 
uma quantitativo de 11-adulto e pediatria-2, da rede SMS Goiânia 1 solicitação adulta e 0 
pediatrica, da rede SMS Aparecida de Goiânia nenhuma solicitação. Quanto aos leitos 
de enfermaria, da rede SES uma diferença de TOH -11,7% com -86 leitos, da rede SMS 
Goiânia uma diferença de TOH -11,1% com -15 leitos, na rede SMS Aparecida de 
Goiânia uma diferença de TOH -2,8% com -9 leitos a menos e na rede AHPACEG 
Capital uma diferença de TOH -9,1% com 1 leitos mais, e na rede AHPACEG interior 
(Catalão, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde) uma diferença de TOH -10,6% 
com 17 leitos a mais; Com relação as solicitações de enfermaria para leitos SES adulto-
14, pedriatria-1, da rede SMS Goiânia adulto-0, pediatria-0 e SMS Aparecida de Goiânia 
adulto-0 e pediatria-0.

Pauta 3: Campanhas de vacinação - Clarice Carvalho - GI/SUVISA/SES-GO

Apresentação e Discussão: Quanto à distribuição da vacina (Coronavac) 3.054.920 
doses recebidas e 2.841.920 doses distribuídas, sendo que 175.910 estão na CERF
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(Central Estadual de Rede de Frio) e 35.680 lotes bloqueados; à Covishield 
(AstraZeneca) 3.411.990 doses recebidas e 3.283.310 doses distribuídas sendo que 
127.910 estão na CERF e nenhum lote bloqueado; à Pfizer 2.874.690 doses recebidas e 
2.470.698 doses distribuídas e 403.980 estão na CERF e nenhum lote bloqueado; à 
Janssen 151.950 doses foram recebidas e distribuídas o mesmo quantitativo, portanto 
nenhuma na CERF; sobre perdas (quebra de frascos e incursão de temperatura) são no 
total doses 1.592. Pessoas vacinadas, Brasil (D1-139.122.359 e D2-83.870.569), temos 
também (DA-45.703) de doses adicionais que são direcionadas para indivíduos com alto 
grau de imunossupressão e (DR-712.637) sendo doses de reforço, totalizando 
223.750.346 doses aplicadas; em Goiás doses apliocadas na população com 12 anos ou 
mais (D1-4.725.511 e D2-2.615.244), também já consta (DA-1.921) e (DR-14.730), o 
que corresponde o total de 7.357.406 doses aplicadas até a presente data segundo registro 
no site do Ministério da Saúde e um total de (D2-541.600) em atraso. A Resolução CIB 
n° 100/2021 destina 100% das doses de vacina contra COVID-19 para a população geral, 
em ordem decrescente de idade, priorizando idosos, gestantes, puérperas, profissionais de 
saúde, da educação e comorbidades que por ventura não tenham vacinado. Assim, fica 
revogada a Resolução CIB nº 097/2021, que estipula 30% das doses para Grupos 
Vulneráveis e 70% para população em geral, ou seja, a orientação é que os municípios 
destinem toda a quantidade de doses recebidas à população em geral.

 Pauta 4: Informes:

- Ticiane (GAP/SAIS) traz que foi realizado nas últimas duas semanas quatro oficinas de 
capacitação sobre: Manejo de pacientes com COVID-19 ou suspeita da pediatria, 
capacitação voltada para os profissionais da atenção primária. 

- Uirá de Melo questiona a respeito do rastreamento genômico: o estado continua enviando 
as amostras semanais à Fiocruz e Aparecida de Goiãnia mantém o programa de rastreio? 
Qual a quantidade de amostras sequenciadas/identificadas e a periodicidade. Ana Cristina 
(GVEDT) informa que estão retomando a parceria em projeto de parceria com a UFG,  traz 
que o último resultado recebido de sequenciamento que estavam ainda em análise foram 
123 amostras das últimas duas semanas para Fiocruz. Traz ainda que a parceria feita com a 
UFG fará com que o esses números sejam ampliandos ainda mais nas próximas semanas. 
 
- Uirá faz  o indagamento sobre o quantitativo de pessoas que não compareceram para 
primeira dose (D1), SUVISA responde que no último levantamento eram cerca de 750 mil 
pessoas com 12 anos ou mais sem nenhuma dose registrada. 
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Encaminhamentos:

 Situação Epidemiológica: sem encaminhamentos.
 Rede Assistencial: sem encaminhamentos.
 Vacinas: sem encaminhamentos.

Encerramento: Reunião encerrada às 15h20.


