
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

Resolução nº 086/2021 – CIB                       Goiânia, 17 de junho de 2021.

Aprova a atualização do Plano de Con ngência de leitos de UTI e Suporte Ven latório no Estado de Goiás exclusivos para COVID – 19.

A Coordenação da Comissão Intergestores Bipar te do Estado de Goiás, no uso das suas atribuições regimentais que lhe foi conferida e considerando:

1 – A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19, responsável pela atual pandemia e a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de
2020, que regulamenta a operacionalização do disposto na Lei supracitada;

2 – O Decreto nº 9.685, de 29 de junho de 2020, do Governo do Estado de Goiás, que decreta a situação de emergência na saúde pública em razão da disseminação do novo coronavírus (2019nCoV);

3 – O acionamento do Plano de Con ngência da Secretaria de Estado da Saúde, conforme recomendação do Ministério da Saúde, bem como a necessidade de antecipar a adoção de medidas preven vas conforme as úl mas evidências cien ficas disponíveis;

4 – A Portaria nº 829/GM/MS, de 28 de abril de 2021, que Dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Covid-19,em caráter excepcional e temporário, para o atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda Grave SRAG/Covid-19;

5 – A Portaria nº 471/GM/MS, de 17 de março de 2021, Dispõe sobre o procedimento para autorização de Leitos de Suporte Ven latório Pulmonar (LSVP), em caráter excepcional e temporário, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19.

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar em Reunião Ordinária, do dia 17 de junho de 2021, por videoconferência, a autorização de leitos de UTI e Suporte Ven latório nos Hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento 24 h – UPA no Estado de Goiás, con dos no Plano de Con ngência,
conforme quadro abaixo, des nados exclusivos ao atendimento/tratamento das pessoas com casos de COVID-19.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, em GOIANIA - GO, aos 17 dias do mês de junho de 2021.
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