
Nota Técnica n°. 01/2020-SMS/GAB 

CONSIDERANDO:, 

a Declaração da Organização Mundial de Salde, 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 et,saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
• 

que o Estado de Goiás decretou a situação de epergência em saúde pública 

por meio do Decreto n° 9.633, de 13 de março de 2020, este revogado por via do 

Decreto n°9.653, de 19 de abril de 2020; 

que o Is'ilunicípio de Goiânia declarou situação de emergência em Saúde 

Pública no Município de Goiânia por meio do Decreto Municipal n.° 736, de 13 de 

março de 2020; 

que o Município de Goiânia declarou situação.de  calamidade pública, por 

meio do Decreto n° 799, de 23 de março de 2020; 

que o Município de Goiânia dispôs sobre medidas complementares de 

enfrentamento da crise provocada pela pandemia causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) nos serviços de transporte público coletivo e recomenda horários de 

funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, no âmbito do 

município de Goiânia, por meio do Decreto n°. 951, de 28 de abril de 2020. 

o propósito e abrangência do Regulamento Sanitário Internacional, 

promulgado pelo Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, de prevenir, 

proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação 

internacional de doenças, de maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde 

pública, e que evitem interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio 

internacionais; 

a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou aos Governos 

Estaduais, Distrital e Municipal, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 
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territórios, competência para a adoção ou manutenção de medildas restritivas durante 

pandemia da COVID-19; 

as deliberações do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública 

para o novo Coronavírus (COE-Ncov) do município de Goiânia, instituído por via da 

Portaria n° 102/2020, da Secretaria Municipal de Saúde Goiânia; 

a Recomendação da Organização Mundial de Saúde para que qualquer 

flexibilização de medidas restritivas será embasada pela evidência de que a transmissão 

da COVID-19 esteja controlada (Who, 2020). 

as recomendação do Centro de Operações de Emergências em Saúde 

Pública para o Novo Coronavírus (Covid-19) do Estado de Goiás; 

a Nota técnica n°. 05/2020 - CIEVS/GEDAT/DVE/SVS, que trata da 

atualização quanto as orientações para infecção humana pelo novo coronavírus: 

(COVID-19); 

o Informe Epidemiológico emitido diariamente pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

a perspectiva de diferentes hipóteses para a duração das taxas de infecção, 

bem como a análise da disponibilidade de equipamentos para tratamento incluindo 

oferta de leitos (gerais e UTI) e de equipamentos de ventilação mecânica; 

Recomenda: 

A não flexibilização das atividades não essenciais, além daquelas previstas 

no Decreto Estadual n° 9.653, de 19 de abril de 2020, guardados os princípios de 

distanciamento visando evitar aglomerações, e garantidos os devidos cuidados de 

proteção individual e etiquetas de higiene; apoiados nos protocolos estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde, que podem ser acessados no link 

https.//www.goiania.go.gov.br/sms/coronavirus/. 	 -2 
c 
3 
3 
3 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges — Paço Municipal 
Avenida do Cerrado, n°999 - Parque Lozandes - Goiânia— GO CEP 74.884-900 
Fone/Fax: 3524-1570 / 3524-1503 1 e-mail: ekiex.sms@gmail.com  

Nota Técnica n. 01 de 30-04-2020- GÁS 



sos p tiosec 	tad 

<56 tos cum lados 

• 

JUSTIFICATIVA EPIDEMIOLÓGICA 

1- 	Situação da Doença 

Na cidade de Goiânia o primeiro caso foi confirmado em 12/03/2020, com 

histórico de viagem para a Itália, e desde então houve um aumento progressivo desses" 

casos no município, sendo que no dia 25/03/2020 foi confirmado o primeiro caso de 

transmissão comunitária no município. 

Até o dia 29/04/2020 foram confirmados 448 casos por COVID-19 em 

residentes, distribuídos em 125 bairros da capital (figura 1 e figura 2, respectivamente), 

e 12 óbitos pela doença, dos quais 83% ocorreram na população acima de 60 anos, com 

a maioria apresentando alguma comorbidade (cardiopafia, diabetes, obesidade, entre 

outros), conforme observado no quadro 1. 

Figura 1 - COVID-19 em Goiânia: Número de casos e óbitos 
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Figura 2 — Distribuição espacial dos casos por distritos sanitários e bairros no 
município de Goiânia. 
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Quadro! — óbitos confirmados segundo as características sócio demográficas, 
sintomas, fatores de risco e tempo de internação na UTI 

Caracteristicas 
Óbitos (n=12) 

9. 

Masculino 9 75% 
Sexo 

Feminino 3 25% 

> 60 anos 10 83% 

Idade 20-39 anos 1 8% 

40.59 anos 1 8% 
Febre 10 83% 

Sintomas Tosse 10 83% 
Dispneia 11 92% 

Cardiopana 6 50% 
Diabetes 5 42% 

Obesidade 3 25% 
Fatores de risco 

Pneurnopatia 3 25% 
Doença Renal 2 17% 

Internação em UTI` 10 83% 
<5 dias 5 42% 

Tempo de internação na UT1 5 a 10 dias 3 25% 

>10 dias 2 17% 

'1 (uni) caso de mterneçao em esterroara recebeu elle e ~Nau a óbito em dome:aio. 
1 (um) caso ewokau a Óbito na mesma unidade de untjéneaaternetgêncie em Que deu enwada. 
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2- 	Medidas Implementadas 

Para acompanhamento do cenário epidemiológico, o município realiza, 

diariamente, a investigação e monitoramento de todos os casos notificados e 

confirmados, ações estas conduzidas CIEVS- Centro de Informações Estratégicas e 

Resposta em Vigilância em Saúde e serviço de Telemedicina. 

Ressalta-se que a curva de casos confirmados no município está menor em 

comparação com outras capitais, o que pode ser explicado pelas medidas de restrição 

social implementadas no dia 13/03/2020, por meio de Decreto Estadual. Outro fator que 

influenciou na curva foram as mudanças nos hábitos da população em relação às 

medidas de prevenção da COVID-19, dentre elas o uso de máscaras caseiras, a 

higienização constante das mãos, uso de álcool gel, entre outras. 

Com o objetivo de conhecer a distribuição da infecção na população de 

Goiânia, esta Secretaria realizará um inquérito sorológico populacional. Este inquérito 

será implementado nos sete distritos da capital, em quatro etapas e tem por objetivo 

investigar uma porcentagem significativa da população, bem como dos profissionais de 

saúde, quanto à exposição ao vírus. 

Esta estratégia fornecerá subsídios para ações de saúde pública, dentre elas 

avaliar a possibilidade de flexibilização do isolamento social, bem como a 

intensificação das medidas restritivas; identificar a carga da doença, estimar com uma 

maior acurácia a necessidade de leitos hospitalares; sendo, assim, uma medida 

fundamental para nortear a tomada de decisão por parte do gestor. 

3- Capacidade Assistencial 

Atualmente a SMS de Goiânia possui sob sua gestão e em condição de 

funcionamento, 52 leitos de UTI do Sistema Único de Saúde para o tratamento da 

doença causada de pelo COVID-19, com perspectivas de abertura de novos leitos para o 

próximo mês de maio, porém a abertura se dará de forma escalonada e ainda carece de 

equipamento para o pleno funcionamento. 

No atual cenário, as taxas de ocupação em Goiânia dos leitos de UTI 

específicos para COVID-19 estão em 30,8% de sua capacidade, motivo pelo qual o 
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afrouxamento indiscriminado poderá aumentar o número de casos e consequentemente a • 

ocupação dos leitos. 

4 — Estudos de Projeção da Doença em Goiânia 

Estudos de modelagens e projeções de casos, realizados pela SMS e 

pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, utilizando os parâmetros calculados a 

partir dos casos já confirmados, utilizando métodos compartimentais Suscetível — 

Infectados — Recuperados (SIR) e Suscetível — Expostos — Infectados — Recuperados 

(SER) e por modelos como os estudos de Verity et al., (2020) a partir dos óbitos 

registrados na China, vem sendo constantemente atualizados devido à dinamicidade de 

propagação do vírus, que ocasiona mudanças nos parâmetros. Os cenários foram 

simulados com ações de restrição e distanciamento social. Em um cenário mais 

otimista, cujo RO (velocidade de reprodução virai) estático na ordem de 1,65 e pool 

populacional, espera-se um pico de casos de COVID-19 a partir da segunda semana do 

mês de maio. Outros modelos com projeções baseadas no decaimento do número 

reprodutivo efetivo (Re), estimado pelo aumento no número de casos, também sugerem 

um pico em maio ou meados de junho, mas apenas se as políticas de 

isolamento/distanciamento mantiverem o contágio nos níveis atuais. 

Conclusão 

Ante o cenário atual, recomenda-se imperiosa cautela nas medidas de 

fiexibilização, considerando que estas podem causar piora do cenário epidemiológico 

com aumento súbito dos casos o que poderá ocasionar um colapso na capacidade 

assistencial. 

Diante de todo o exposto, no momento atual não há evidencias cientificas e 

epidemiológicas que respaldem maior fiexibilização das medidas restritivas 

implementadas no município de Goiânia. 
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GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos trinta 

dias do mês de abril de 2020. 

lima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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