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ENCAMINHAMENTOS DA 78

Ata de reunião do COE, realizada no dia 
às 14h30 e respectivos encaminhamentos:

Pauta 1: Apresentação da situação Epidemiológica da COVID
Dantas-CIEVS/GVE/SUVISA

Apresentação e Discussão
distribuição por continentes dos números de casos conf
apresentou 22.458.285 casos novos
confirmados de COVID-19 e média móvel por data de início de sintomas em Goiás
período (04/01/2022 a 18/01/2022) houve aumento na média móvel de 39,3% de casos e 
199,2% na média móvel das internações para 
(21/12/2021 a 18/01/2022) houve aumento 
móvel das internações para o mesmo período analisado
de COVID-19 no período (04/01/2
média móvel e no período de (21/12/2021 a 18/01/2022) o aumento da média móvel foi 
de 331,6%. Na distribuição de casos notificado
de casos foi 2.442.213, houve
707.923 Casos descartados.
Goiás, de março de 2020 a Janeiro de 2022
0,5% de letalidade. A distribuição de caso
(04/02/20-29/01/22) apresentou 
novembro a janeiro houve 
cobertura vacinal. A proporção dos casos que necessitaram de internação segundo faixas 
etárias e mês: <60 e > de 60 anos: 
redução dos casos em < 60 anos; dentre as faixas igual ou > de 60 anos que 
necessitaram de internação, percebe
redução nas faixas de 60-69
< 60 anos que necessitaram de internação, percebe
janeiro nas faixas etárias 20
anos apresentou um discreto aumento
dos que necessitaram de internação 
aos menores de 60 anos, de dezembro a janeiro, 
apresentaram certo aumento na taxa de letalidade e as demais, redução
estabilização no número de óbitos
internação nas faixas etárias menores de 19 anos, de novembro/21 a janeiro/22, 
apresentou aumento nas faixas etárias de 0
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ENCAMINHAMENTOS DA 78ª REUNIÃO – COE – 02/0

Ata de reunião do COE, realizada no dia 02/02/2022por vídeo conferência, com início 
0 e respectivos encaminhamentos: 

Apresentação da situação Epidemiológica da COVID-19 em Goiás
CIEVS/GVE/SUVISA 

Apresentação e Discussão: A Situação Epidemiológica no gráfico da OMS e 
distribuição por continentes dos números de casos confirmados da COVID

.458.285 casos novos e 64.229 óbitos novos. Na distribuição dos casos 
19 e média móvel por data de início de sintomas em Goiás

período (04/01/2022 a 18/01/2022) houve aumento na média móvel de 39,3% de casos e 
das internações para o mesmo período analisado; no período de

) houve aumento de 1.443,3% de casos e 598,1%
móvel das internações para o mesmo período analisado. Quanto aos óbitos confirmados 

19 no período (04/01/2022 a 18/01/2022), houve aumento de 310% na 
no período de (21/12/2021 a 18/01/2022) o aumento da média móvel foi 

Na distribuição de casos notificados em Goiás (04/02/20-29/01
houve 697.238 Casos suspeitos, 1.014.161 Casos confirmados

707.923 Casos descartados. Taxa de incidência, mortalidade e letalidade, por mês em 
Goiás, de março de 2020 a Janeiro de 2022: 918,1% incidência em Janeiro de 2022 e

distribuição de casos confirmados e letalidade em gestantes 
/01/22) apresentou 4.334 casos, 81 óbitos e 1,87% letalidade. D

novembro a janeiro houve aumento do número de casos, mas não de óbitos
A proporção dos casos que necessitaram de internação segundo faixas 

etárias e mês: <60 e > de 60 anos: demonstrou aumento nos casos de >60 anos e 
dos casos em < 60 anos; dentre as faixas igual ou > de 60 anos que 

necessitaram de internação, percebe-se tendência de estabilização da faixa de 70
69 e aumento na faixa etária de 80 anos e mais; dentre a faixa 

< 60 anos que necessitaram de internação, percebe-se uma redução 
20-59; já a faixa 10-19 mostrou certa estabilidade

um discreto aumento; houve diminuição na letalidade de COVID
dos que necessitaram de internação nas faixas etárias igual, < 60 e > de 60 anos

menores de 60 anos, de dezembro a janeiro, as faixas etárias de 0-9, 20
apresentaram certo aumento na taxa de letalidade e as demais, redução
estabilização no número de óbitos. A proporção dos casos que necessitaram de 

faixas etárias menores de 19 anos, de novembro/21 a janeiro/22, 
apresentou aumento nas faixas etárias de 0-12 e redução para a de 13-19.

de Doenças Transmissíveis 

/02/2022 

por vídeo conferência, com início 

19 em Goiás–Erika 

no gráfico da OMS e 
irmados da COVID-19, 

Na distribuição dos casos 
19 e média móvel por data de início de sintomas em Goiás no 

período (04/01/2022 a 18/01/2022) houve aumento na média móvel de 39,3% de casos e 
mesmo período analisado; no período de 

de 1.443,3% de casos e 598,1% na média 
óbitos confirmados 

aumento de 310% na 
no período de (21/12/2021 a 18/01/2022) o aumento da média móvel foi 

29/01/22) o total 
Casos confirmados e 

Taxa de incidência, mortalidade e letalidade, por mês em 
% incidência em Janeiro de 2022 e 

s confirmados e letalidade em gestantes 
% letalidade. De 

, mas não de óbitos, reflexo da 
A proporção dos casos que necessitaram de internação segundo faixas 

nos casos de >60 anos e 
dos casos em < 60 anos; dentre as faixas igual ou > de 60 anos que 

da faixa de 70-79, a 
de 80 anos e mais; dentre a faixa 

redução de dezembro a 
certa estabilidade e a de 0-9 
na letalidade de COVID-19 
< 60 e > de 60 anos; Quanto 

9, 20-29 e 50-59 
apresentaram certo aumento na taxa de letalidade e as demais, redução, com certa 

A proporção dos casos que necessitaram de 
faixas etárias menores de 19 anos, de novembro/21 a janeiro/22, 

19. Já a letalidade 
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dos casos que necessitaram de internação nas faixas etárias menores de 19 anos  
apresentou discreto aumento para as faixas etárias de 5
no período de dezembro/21 a janeiro/22. 
março de 2020 a 29/01/2022, rede Genômica Fiocruz/
(Gamma=P1:2.338; Alpha=B.1.1.7:
VOI:208; Ômicron=B.1.1.529: 113). Total de amostras sequenciadas: 4.195. 
finaliza reforçando a importância das medidas de Ações de Vigilância em Saúde.

Pauta 2: Situação da Rede Assistencial (Públicos 
Assistência– Daniela Sais 

Apresentação e Discussão
234 leitos ofertados, 192 estão ocupados 27 disponíveis, taxa de ocupação de 82%.; em 
enfermarias, dos 265 leitos ofertados, 9
ocupação de 34%. Ocupação de leitos (Rede Municipal
162 leitos ofertados, 146 estão ocupados, 16 disponíveis, taxa de ocupação de 90%; em 
enfermarias, dos 98 leitos ofertados, 68 estão 
ocupação de 69%. Ocupação de leitos (Rede Municipal
COVID: de 83 leitos ofertados, 50 estão ocupados, 33 disponíveis, taxa de ocupação de 
60%; em enfermarias, dos 84 leitos ofertados, 69 estão
de ocupação de 82%. 

Pauta 3: Campanhas de vacinação

Apresentação e Discussão
doses recebidas e 2.997.024
que estão na CERF (Central Estadual de Rede de Frio) e perdas por quebra de frascos e 
excursão da temperatura de 810 doses; (Covishield/ AstraZeneca/ 
doses recebidas e 3.689.600 doses distribuídas sendo nenhum 
na CERF; perdas por quebra de frascos e excursão da temp
6.091.020 doses recebidas e 5.
nenhum lote devolvido, perdas por quebra de frascos e excursã
11.946; (Janssen) 303.900 doses foram recebidas, 2
lote foi devolvido, 20.075 doses na CERF;  perdas por 
temperatura sem registro, N
807.731 doses na CERF, 35.680 lotes devolvidos e perdas por quebra de frascos e 
excursão da temperatura de 13.526 frascos.
população adulta deve ser feita pelo Município semanalmente.
distribuídas das vacinas Comirnaty/Pfizer pediátricas
152.800 doses recebidas e distribuídas.
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dos casos que necessitaram de internação nas faixas etárias menores de 19 anos  

mento para as faixas etárias de 5-12 e 13-19, e redução na de 0
no período de dezembro/21 a janeiro/22. Sobre as linhagens detectadas 

/01/2022, rede Genômica Fiocruz/IALUFG/PUC
Alpha=B.1.1.7:39; Beta=B.1.351:01; Delta=B.1.617.2/AY:1.496;

VOI:208; Ômicron=B.1.1.529: 113). Total de amostras sequenciadas: 4.195. 
finaliza reforçando a importância das medidas de Ações de Vigilância em Saúde.

2: Situação da Rede Assistencial (Públicos e Privados) e Informes da 
 

Apresentação e Discussão: Ocupação de leitos (Rede Estadual) em UTI COVID: de 
234 leitos ofertados, 192 estão ocupados 27 disponíveis, taxa de ocupação de 82%.; em 
enfermarias, dos 265 leitos ofertados, 91 estão ocupados e 142 disponíveis, taxa de 
ocupação de 34%. Ocupação de leitos (Rede Municipal- Goiânia) em UTI COVID: de 
162 leitos ofertados, 146 estão ocupados, 16 disponíveis, taxa de ocupação de 90%; em 
enfermarias, dos 98 leitos ofertados, 68 estão ocupados, 30 disponíveis, taxa de 
ocupação de 69%. Ocupação de leitos (Rede Municipal- Aparecida de Goiânia) em UTI 

: de 83 leitos ofertados, 50 estão ocupados, 33 disponíveis, taxa de ocupação de 
60%; em enfermarias, dos 84 leitos ofertados, 69 estão ocupados e 15 disponíveis, taxa 

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

Apresentação e Discussão: Quanto à distribuição da vacina (Coronavac) 3
doses recebidas e 2.997.024 doses distribuídas, sendo 35.680 Lotes devolvidos, 182
que estão na CERF (Central Estadual de Rede de Frio) e perdas por quebra de frascos e 

tura de 810 doses; (Covishield/ AstraZeneca/ Fioc
doses recebidas e 3.689.600 doses distribuídas sendo nenhum lote devolvido e 520 dose 
na CERF; perdas por quebra de frascos e excursão da temperatura de 770 doses; (Pfizer) 

doses recebidas e 5.414.634 doses distribuídas, 604.770 estão na CERF e 
nenhum lote devolvido, perdas por quebra de frascos e excursão da temperatura de  
11.946; (Janssen) 303.900 doses foram recebidas, 283.825 doses distribuídas, nenhum 

doses na CERF;  perdas por quebra de frascos e ex
tura sem registro, No total de 13.301.690 doses; 12.385.083 doses distribuídas, 
doses na CERF, 35.680 lotes devolvidos e perdas por quebra de frascos e 

excursão da temperatura de 13.526 frascos. A solicitação de doses para vacinação da 
população adulta deve ser feita pelo Município semanalmente. Doses rec
distribuídas das vacinas Comirnaty/Pfizer pediátricas na faixa etária de 05 a 11 anos

doses recebidas e distribuídas. Doses recebidas e distribuídas da vacina 

de Doenças Transmissíveis 

dos casos que necessitaram de internação nas faixas etárias menores de 19 anos  
19, e redução na de 0-4, 

Sobre as linhagens detectadas em Goiás de 
IALUFG/PUC/ Rede Privada: 

Delta=B.1.617.2/AY:1.496; 
VOI:208; Ômicron=B.1.1.529: 113). Total de amostras sequenciadas: 4.195. A pauta 
finaliza reforçando a importância das medidas de Ações de Vigilância em Saúde. 

e Privados) e Informes da 

Ocupação de leitos (Rede Estadual) em UTI COVID: de 
234 leitos ofertados, 192 estão ocupados 27 disponíveis, taxa de ocupação de 82%.; em 

1 estão ocupados e 142 disponíveis, taxa de 
Goiânia) em UTI COVID: de 

162 leitos ofertados, 146 estão ocupados, 16 disponíveis, taxa de ocupação de 90%; em 
ocupados, 30 disponíveis, taxa de 

Aparecida de Goiânia) em UTI 
: de 83 leitos ofertados, 50 estão ocupados, 33 disponíveis, taxa de ocupação de 

ocupados e 15 disponíveis, taxa 

 

: Quanto à distribuição da vacina (Coronavac) 3.215.880 
tes devolvidos, 182.366 

que estão na CERF (Central Estadual de Rede de Frio) e perdas por quebra de frascos e 
Fiocruz) 3.690.890 

lote devolvido e 520 dose 
eratura de 770 doses; (Pfizer) 

estão na CERF e 
o da temperatura de  

doses distribuídas, nenhum 
quebra de frascos e excursão de 

doses distribuídas, 
doses na CERF, 35.680 lotes devolvidos e perdas por quebra de frascos e 

A solicitação de doses para vacinação da 
Doses recebidas e 

na faixa etária de 05 a 11 anos: 
Doses recebidas e distribuídas da vacina 
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Coronavac para crianças: 26.600 doses recebidas
03/02/2022. Não foi possível verificar o quantitativo de doses aplicadas no Brasil, pois a 
página do Ministério da Saúde se encontrava em manutenção. Número e percentual de 
doses aplicadas na população de 05 anos e mais
temos também (DA-59.517 e DR
aplicadas, o que corresponde a um percentual de população vacinada em 79,49% e D2
234.916 correspondente a 38,58%).

Pauta 4: Informes: 

- A representante da SUVISA/SES/GO expõe preocupação com a cobertura vacinal 
baixa, pois há mais de 900 mil pessoas com segunda dose atrasada, mais de um milhão 
de pessoas com dose de reforço atrasada e mais de um milhão de pessoas que não 
tomaram nenhuma dose no Estado
diretamente nos serviços de saúde.
vacinação e a ampliação da oferta da vacina aos finais de semana.

- A representante do Conselho Estadual de Saúde sugeriu 
Prefeitos, médicos pediatras e dos líderes religiosos na campanha de vacinação.

- A representante do Ministério Público
crianças no plano Estadual 

Encaminhamentos: 

• Situação Epidemiológica

Encerramento da reunião
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Coronavac para crianças: 26.600 doses recebidas, as doses serão distribuídas no dia 
03/02/2022. Não foi possível verificar o quantitativo de doses aplicadas no Brasil, pois a 
página do Ministério da Saúde se encontrava em manutenção. Número e percentual de 
doses aplicadas na população de 05 anos e mais (D1- 5.329.232 e D2

59.517 e DR-1.016,757), totalizando 10.942.168 de doses 
aplicadas, o que corresponde a um percentual de população vacinada em 79,49% e D2
234.916 correspondente a 38,58%). 

nte da SUVISA/SES/GO expõe preocupação com a cobertura vacinal 
900 mil pessoas com segunda dose atrasada, mais de um milhão 

de pessoas com dose de reforço atrasada e mais de um milhão de pessoas que não 
tomaram nenhuma dose no Estado de Goiás. A cobertura vacinal baixa pode impactar 
diretamente nos serviços de saúde. Sugeriu ampliação da campanha publicitária de 
vacinação e a ampliação da oferta da vacina aos finais de semana.  

Conselho Estadual de Saúde sugeriu apoio do Governador, 
Prefeitos, médicos pediatras e dos líderes religiosos na campanha de vacinação.

A representante do Ministério Público Estadual propôs a inclusão da vacinação para 
 de vacinação. 

Epidemiológica: sem encaminhamentos. 

reunião: 16:30h 

de Doenças Transmissíveis 

, as doses serão distribuídas no dia 
03/02/2022. Não foi possível verificar o quantitativo de doses aplicadas no Brasil, pois a 
página do Ministério da Saúde se encontrava em manutenção. Número e percentual de 

5.329.232 e D2- 4.536.662), 
1.016,757), totalizando 10.942.168 de doses 

aplicadas, o que corresponde a um percentual de população vacinada em 79,49% e D2-

nte da SUVISA/SES/GO expõe preocupação com a cobertura vacinal 
900 mil pessoas com segunda dose atrasada, mais de um milhão 

de pessoas com dose de reforço atrasada e mais de um milhão de pessoas que não 
de Goiás. A cobertura vacinal baixa pode impactar 

Sugeriu ampliação da campanha publicitária de 

apoio do Governador, 
Prefeitos, médicos pediatras e dos líderes religiosos na campanha de vacinação. 

a inclusão da vacinação para 
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