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PORTARIA Nº 374/2020
Normatiza a Nota Técnica nº 02/2020-SUPVIG, que
institui medidas para a reabertura parcial dos clubes
sociais e recreativos, bem como das escolas de
iniciação esportiva, e a Nota Técnica nº 03/2020 –
SUPVIG, que institui protocolos para a reabertura
parcial dos cursos profissionalizantes (cursos livres),
no Município de Goiânia.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, conferidas pela Lei Complementar nº. 276, de 03 de junho de

A Portaria GM/ MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus;



A situação de pandemia pelo coronavírus causador da doença denominada COVID-19,
anunciada pela Organização Mundial da Saúde – OMS no dia 03 de março de 2020;



A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;



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;



O Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de
emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo
coronavírus COVID-19;



O Decreto Municipal nº 736, de 13 de março de 2020 que “Declara Situação de Emergência
em Saúde Pública no município de Goiânia e dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
pandemia provocada pelo Coronavírus no âmbito do Poder Executivo do Município de
Goiânia;
O Decreto Municipal nº 1313, de 13 de julho de 2020 que “Estabelece normas para o
retorno das atividades econômicas e não econômicas após o período de suspensão para a
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2015, e pelo Decreto Municipal nº. 011/2017, considerando:
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prevenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19 e dá outras providências”;


O Decreto Municipal nº. 1.655, de 15 de setembro de 2020, que altera os decretos que
especifica e dá outras providências; e



O Anexo Único desta Portaria que demonstra os dados técnicos e epidemiológicos
relacionados à atual situação de pandemia no município de Goiânia.

RESOLVE:
Art. 1º.Determinar que as orientações e fluxos normatizados pela Secretaria
Municipal de Saúde, que compõem as Notas Técnicas e demais documentos pertinentes, deverão
ser publicados no site da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia no endereço eletrônico:
https://www.goiania.go.gov.br/sms/goiania-contra-o-coronavirus/documentos-covid-19/.
Art. 2º. Normatizar aNota Técnica nº. 02/2020-SUPVIG,institui medidas para a
reabertura parcial dos clubes sociais e recreativos no Município de Goiânia-GO, conforme
publicação realizada no endereço eletrônico informado no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º. Normatizar a Nota Técnica nº. 03/2020-SUPVIG, que institui protocolos
para a reabertura parcial dos cursos profissionalizantes (cursos livres) no Município de Goiânia-GO,
conforme publicação realizada no endereço eletrônico informado no art. 1º desta Portaria.
Art. 4º. Fica estabelecido que estas orientações são sujeitas a modificações a
qualquer tempo em observância à evolução do quadro epidemiológico no Município de
Goiânia.
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Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a data de 16 de setembro de 2020.
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Parágrafo único. As atualizações referidas no caput também deverão ser
publicadas no endereço eletrônico constante do art. 1º.

Dê ciência, cumpra-se e publique-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos dezessete dias do
mês de setembro de 2020.

Fátima Mrué
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO ÚNICO

1-

Situação da Doença

O Coronavírus já atingiu até o momento 30.055.710 pessoas. A origem da epidemia foi
reportada em uma província na China, em Dezembro de 2019, tendo rapidamente alcançado todos
os continentes. Chegou ao Brasil em Fevereiro de 2020, acometendo inicialmente as grandes
cidades e em seguida alcançando o interior dos estados. Nos diferentes países a epidemia encontrase em momentos diferentes, em vários deles já em fase de controle, em outros com aparente
surgimento de nova onda de casos e outros em fase de ascensão. No Brasil atualmente são
registrados 4.457.443 casos e 135.031 mortes. Com base na análise evolutiva da epidemia, no final
da semana epidemiológica (SE) 37 (de 06 a 12 de setembro) constata-se que a média móvel dos
últimos 7 dias foi de 27.527 casos registrados (figura 1), com queda de 30% em relação à média dos
casos da semana anterior que foi de 39.550; e 715 óbitos (figura 2), o que representa uma queda de
13% em relação à média de óbitos registrados na SE anterior, que foi de 820.
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Figura 1 – Casos da COVID-19 por data de notificação.

Fonte: Boletim Epidemiológico nº. 31, Semana Epidemiológica 37 (06 a 12/09). Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde,
2020. Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde
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Figura 2– Óbitos da COVID-19 por data de notificação

Fonte: Boletim Epidemiológico nº. 31, Semana Epidemiológica 37 (06 a 12/09). Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020.
Secretaria

Dentre os 10 estados com maior número de casos novos registrados na SE 37, 6 destes
registraram os maiores números incidentes, já o Estado de Goiás com registro de 178.376 casos e
4.057 mortes apresentou uma redução de 11% dos casos (figura 3) e 15% dos óbitos (figura 4).
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Figura 3 – Dinâmica de redução, estabilização e incremento de registro de casos de COVID-19 no Brasil, por UF, na SE 37.
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Fonte: Boletim Epidemiológico nº. 31, Semana Epidemiológica 37 (06 a 12/09). Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020.
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Figura 4 – Dinâmica de redução, estabilização e incremento de registro de óbitos de COVID-19 no Brasil, por UF na SE 37

Fonte: Boletim Epidemiológico nº. 31, Semana Epidemiológica 37 (06 a 12/09). Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020.

Goiânia apresenta atualmente 46.645 casos de COVID-19, distribuídos em 575 bairros
da capital, e 1.127 óbitos. A taxa de incidência da doença é de 2.836,02 casos por 100.000
habitantes, sendo a 9ª taxa acima da média nacional, que é de 2.054,04 casos por 100.000 habitantes
(figura 5). Entretanto, nas duas últimas semanas a capital vem apresentando uma tendência de
queda no número de casos (figura 6). A taxa de letalidade é de 2,42%, permanece uma das mais
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baixas entre as capitais brasileiras (figura 7). Observa-se ainda que da semana epidemiológica 35 à
semana epidemiológica 37, que compreende o período de 23/8/2020 a 12/9/2020, houve uma
diminuição expressiva do número de óbitos pela doença na capital, mais notadamente nas últimas
duas semanas (figura 8).
Figura 5 - Taxa de incidência por 100.000 habitantes, por capitais brasileiras (COVID-19)

Fontes: SMS/Goiânia
Figura 6 - COVID-19 em Goiânia, Média Móvel de casos de 27/03/2020 a 12/09/2020
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Figura 7 - COVID-19 em Goiânia: Taxa de incidência por 100.000 habitantes, por capitais brasileiras
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Fonte: SMS/Goiânia,2020

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 | e‐mail: dvex.sms@gmail.com

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br

DOM Eletrônico

Edição Nº 7386, de 21 de setembro de 2020.

Página 60 de 91

Secretaria Municipal de Saúde

Fonte: SMS/Goiânia,2020
Figura 8 - Número de óbitos pela doença na capital no período de 23/8/2020 a 12/9/2020

Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde da SMS/Goiânia, 2020.

O número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) vem
diminuindo gradativamente no período de 21 de Agosto a 11 de Setembro, tendo sido registradas
354 internações de 21 a 31 de Agosto e 301 no período de 01 a 11 de Setembro, o que representa
uma queda de 15% (figura 9). Ao se comparar apenas as internações em unidades de terapia
intensiva (UTI), no período de 01 a 12 de setembro, houve uma redução de 147 casos para 118
casos, o que representa uma queda de 20% neste período (figura 10).
Figura 9 – Internações por SRAG na capital, no período de 21/08 a 11/09, de acordo com o número total de casos e com o bairro de residência.
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Situação das internações hospitalares
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Fonte: SMS/ Goiânia, 2020

Figura 10 - Internações em UTI Covid-19 do dia 1º a 12 de setembro

3- Da Capacidade do sistema de saúde em Goiânia
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Fonte: SMS/ Goiânia, 2020

3.1- Da capacidade hospitalar

A SMS antecipando-se a crise e agindo para evitar o esgotamento dos leitos
hospitalares para tratamento da doença tem realizado medidas constantes para ampliação e
fortalecimento de sua rede. Logo no início dos primeiros alardes da pandemia o Hospital e
Maternidade Municipal Célia Câmara foi destinado inteiramente para o atendimento exclusivo da
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doença, o qual se tornou referência pela excelência no atendimento e altatecnologia.
Em ato contínuo, foram incorporadas à rede integrada paraenfrentamento da
pandemia mais 07 unidades hospitalares, quais sejam, Hospital das Clínicas, Hospital Gastro
Salustiano, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Jacob Facuri, Hospital Ruy Azeredo, Hospital
Ortopédico de Goiânia e Clínica do Esporte, além do início das atividades do Hospital das Clínicas
COVID-19 – HCC, juntas as 09 unidades contam, na presente data, com 443 leitos exclusivos ao
atendimento da doença, sendo 226 leitos de UTI/COVID e 217 de ENFERMARIA/COVID.
Ressalta-sequeestaSecretariadeSaúdeaos19diasdemaiode2020contava com 40 Leitos
de UTI/COVID e 37 ENFERMARIA/COVID, totalizando 77 leitos há exatos 121 dias atrás. Isto
significa dizer que no período de mais de 4 meses, entre os dias 19 de maio a 16 de setembro, a
municipalidade assegurou a população um aumento de 366 leitos de internação em amplo
funcionamento, o que equivale, em análise percentual, o aumento exponencial de 475% de leitos
em Goiânia dentro do período de 121 dias (figura 11 e quadro 1).

Fonte: Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde/SMS
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Figura 11: Oferta de Leitos no período de 19/05 a 16/09

Quadro 1: Oferta de Leitos no período de 19/05 a 16/09

Fonte: Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde/SMS
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Na data de 14 de agosto de 2020 foi celebrado Convênio nº 575/2020 entre a SMS e a
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas – FUNDAHC/UFG cujo objeto é a cooperação mútua
entre os partícipes para a execução do projeto de extensão “Hospital das Clínicas Covid-19”, que
visa ao atendimento de assistência médico hospitalar no enfretamento à pandemia da COVID-19
aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS do município de Goiânia, o qual encontra-se em
pleno funcionamento.
Ademais, há queda significativa das taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermarias,
tendo-se observado na data de 14/9/2020 uma taxa de ocupação de 51% e 40%, respectivamente
(figura 12). É igualmente importante salientar que a taxa de ocupação de leitos de UTI no período
de 25/8/2020 a 16/9/2020 apresentou um histórico de ocupação abaixo de 75% (figura 13).

Fonte: https://bi.goiania.go.gov.br/views/PainelCoronavirusGoiania/ServiosAtendimentos?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:display_sp
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Figura 12: Taxa de Ocupação de leitos COVID-19 em 14/09
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Figura 13 - Taxa de ocupação de leitos de UTI de 25/09 a 16/09

Fonte:https://bi.goiania.go.gov.br/views/PainelCoronavirusGoiania/ServiosAtendimentos?iframeSizedToWindow=true&:embed=y&:display_sp

3.2 -Medidas de Controle da Doença

Desde o início da pandemia o município de Goiânia vem promovendo a testagem
populacional, seja por meio de suas unidades de urgência e de atenção básica (RT-PCR), visitas in
loco, contando com a realização de 5 inquéritos populacionais (testes rápidos), mais coletas
domiciliares de sintomáticos (RT-PCR) e de seus contactantes (testes antígenos), bem como a
realização de testes portendas e drives móveis (testes antígenos)em todas as regiões da capital.
Ademais, soma-se a isso o fato de que foram realizados testes RT-PCR pelo LACEN,
projeto Tenda Triagem-UFG, Aplicativo Dados do Bem e Convênio com a UFG, contabiliza-se, até
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o presente momento o montante geral de 285.903 testes, representando 19,06% da população
goianiense.
Em relação às testagens móveis (tendas e drives) a SMS optou por realizar testes
antígenos nas pessoas assintomáticas e maiores de 12 anos, de forma sistemática,mediante a
identificação da região que apresentou maiores números de casos e de internações, consoante estudo
do cenário epidemiológico, sempre atualizado. Tal ação visa interromper a cadeia de transmissão do
vírus na região, proporcionando o isolamento imediato das pessoas que são potencialmente
disseminadoras do vírus.
Do total de testes realizados, 80.271pessoas fizeram o teste antígeno, de 05 de agosto
até 17 de setembro, com o total de 10.221casos positivos para Covid-19, o que representa
aproximadamente 12,9%. Os testes já foram realizados em todas as regiões da capital, algumas
chegaram a ser revisitadas, tais como as regiões norte (2 vezes), leste (3 vezes), oeste (2 vezes) e sul
(2 vezes), (tabela 1):

Qtd de visitas na
Testes realizados
região/semana

Casos positivos

Porcentagem
positivos

Norte

2

12.995

1.620

12,5

Noroeste

1

9.999

1.485

14,8

Leste

3

10.656

1.190

11,2

Sudoeste

1

5.154

797

15,5

Campinas Centro

1

11.538

1.315

11,4

Oeste

2

8.441

1.000

11,8

Sul

2

21.488

2.814

13,1

Total

12

80.271

10.221

12,9

Fonte: SMS/Goiânia, 2020
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Tabela 1 - Regiões da capital, quantitativo de visitas, testes, casos positivos e porcentagens da testagem populacional ampliada.

3.2.2 Ações de Fiscalização

A Central de Fiscalização-COVID-19, instituída na capital por via do Decreto
Municipal nº 950 de 28 de abril de 2.020, até 31/08/2020 realizou 12.006 visitas/vistorias em
estabelecimentos resultando na quantidade de 424 locais fechados, por não atenderem os protocolos
dos decretos municipais e estaduais; 94 locais fechados, pois estavam funcionando fora do
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escalonamento de horário; 4.490 Intimações / Notificações; 220 autos de infração (multas)
emitidos; e, deste total 6.799 locais encontravam-se sem irregularidade no momento da inspeção.
Na data de 04 de setembro de 2020 foi emitida pela Central de Fiscalização a Portaria
nº. 269/2020, a qual estabelece medidas administrativas, de atuação da fiscalização no âmbito do
Município de Goiânia, a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da COVID-19.
A Portaria visou trazer maior rigidez nas fiscalizações e na aplicabilidade das
infrações e consequente interdição, vez que o descumprimento dos referidos protocolos, em especial
os de funcionamento de atividades econômicas, eleva os riscos de contaminação, expondo toda
sociedade ao agravamento do quadro de pandemia, bem assim, que a omissão no cumprimento dos
referidos protocolos, impõe a adoção de medidas concretas e efetivas do Poder Público.
Os estabelecimentos flagrados em desacordo com as normas sanitárias já
estabelecidas e que sofreram interdição, passaram a ter que solicitar a reabertura de suas atividades
por meio de processo administrativo próprio, cujo fluxo foi estatuído pela referida Portaria,
trazendo com isso maior publicidade e parâmetro para as fiscalizações.

Conclusão

Diante do exposto, entende-se que a flexibilização prevista no Decreto Municipal nº
1.655, de 15 de setembro de 2020, apresenta baixo potencial de impacto na disseminação da
doença, para tanto, os segmentos econômicos deverão adotar rigorosamente as diretrizes e
protocolos de segurança sanitária estabelecidas em razão da COVID-19.
A SMS permanecerá monitoramento a evolução dos casos da COVID-19 no município,

restrições.
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podendo a qualquer momento, rever a flexibilização ora estabelecida, em caso de eventual
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