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ASSUNTO: ALERTA EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 SES/GO - 2021

1. EPIDEMIOLOGIA

  Após um período de redução da semana epidemiológica (SE) 11 até a SE 18/2021,
Goiás  voltou  a  apresentar  nas  úl�mas  semanas  um  aumento  no  número  de  no�ficações  de  casos
suspeitos da COVID - 19. Foi observado um incremento de 67,3%,quando comparado os valores da SE
20/21 (29.896) com àqueles registrados no final  da segunda onda,  SE 43/2020 (17.862),  o que pode
indicar o início de uma terceira onda da doença no estado. 

A média móvel de casos também aumentou pela segunda semana consecu�va. Da SE 18
(02 a 08/05/2021) para a SE 19 (09 a 15/05/2021) o aumento foi de 7,2% e desta para a SE 20 (16 a
22/05/2021) foi de 7,7%, e ultrapassa os 10.000 casos desde a SE 02/21. O que é considerado um número
alto  de  casos,  que  pode  ter  como  consequência  um  aumento  das  internações  e  de  óbitos,  como
observado em outros momentos da pandemia no estado.

Um aumento na média móvel de internações com variação de 9,9%, comparando as SE
20 com 992 (16 a 22/05/2021) e SE 21 com 1.017 (23 a 29/05/2021), já foi observado. Se for man�da esta
tendência,  nas  próximas  semanas,  pode  ocorrer  um  aumento  no  número  de  internações  e  óbitos
impactando o sistema de saúde.

Da SE 21 para a SE 22, houve um aumento de 6,7% na média móvel dos óbitos.

Um cenário de calamidade foi observado em 13 Regiões de Saúde de Goiás, segundo o
mapa de risco do Estado (Centro Sul, Entorno Norte, Estrada de Ferro, Nordeste 2, Oeste 1 e 2, Pirineus,
Rio Vermelho, São Patrício 1 e 2, Sudoeste  1 e 2, Sul). E 4 regiões em situação crí�ca: Central, Entrono Sul,
Nordeste 1 e Norte.

Diante  deste  cenário  epidemiológico  o  COE  (Centro  de  Operações  de  Emergência)
reitera as recomendações con�das na Nota Técnica n° 3/2021,  ressalta que as medidas a serem adotadas
nas próximas semanas são cruciais para conter o avanço da doença, reforça a importância do uso correto
de máscara, da correta higienização das mãos, da manutenção do distanciamento e isolamento social, de
se  evitar  aglomerações  e  manter  os  ambientes  ven�lados.  ALERTA  aos  gestores  municipais  sobre  a
importância da adoção de medidas mais restri�vas que visem à prevenção, controle e a mi�gação da
COVID-19 no Estado.
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 GERÊNCIA  DE  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA  DE  DOENÇAS  TRANSMISSÍVEIS,  em
GOIANIA - GO, aos 21 dias do mês de junho de 2021.
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