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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO
 
 

Nota Técnica nº: 9/2020 - GAB- 03076
                                                                         
                                                                             NOTA TÉCNICA SES-GO 
 
 
Considerando:
 
- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta

situação de pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;
- a Lei n. 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
responsável pelo surto de 2019;

- o Decreto n. 9653, de 19 de abril de 2020, do Governador do Estado de Goiás, que
decreta a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo
coronavírus (2019-nCoV);

- o previsto no Artigo 10º do referido Decreto, que delega à Secretaria de Estado da
Saúde a edição de atos complementares para contenção da pandemia do novo coronavírus;

- o acionamento de novo nível (nível 3) do Plano de Contingência da Secretaria de
Estado da Saúde, conforme recomendações do Ministério da Saúde;

- a necessidade de manter o funcionamento da rede de atenção à saúde, em decorrência
do aumento exponencial na demanda de serviços de saúde;

- a delegação da ANVISA à autoridade sanitária estadual para fazer recomendações e
restrições de fluxos e acessos de pessoas ou produtos;

- a recomendação do Comitê de Operações Estratégicas (COE) do Estado de Goiás;
- o Relatório de Assessoramento Estratégico elaborado pelo Instituto Mauro Borges,

Secretaria de Estado da Economia de Goiás, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e
Inovação, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Universidade Federal de Goiás;

- os estudos da Universidade Federal de Goiás sobre as projeções de casos, confirmados,
necessidade de leitos de UTI e óbitos em decorrência da Covid-19;

- a escassez e dificuldades de aquisição de equipamentos e medicamentos
anestésicos/relaxantes musculares para o manejo adequado de pacientes nos Centros de Terapia Intensiva.

 
RECOMENDA:
 
1. A suspensão imediata de procedimentos cirúrgicos eletivos nas unidades hospitalares

da rede privada de saúde, salvaguardando os procedimentos cirúrgicos de urgência.
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2. Ficam excluídos do grupo de procedimentos cirúrgicos eletivos acima referidos
aqueles relacionados as seguintes especialidades: cardiologia intervencionista, oncologia e neurologia.

 
 

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO, em GOIÂNIA - GO, aos 29 dias do mês de junho de
2020.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR, Secretário (a) de
Estado, em 29/06/2020, às 12:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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