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Nota Técnica no. 001t2021

Considerando que em I I de março de 2020 a OMS decretou a dissemín

COVID- l9 como uma pandemia.

Considerando a Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas

para enfreàtamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria Ministerial N" 454, de 20 de março de 2020, que declara, em

todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covlD-
l9);
Considerando o decreto estadual n'9.653 de l9 de abril de 2020 que dispõe sobre a

situação de emergência na saúde pública no estado de Goiás, em razáo da disseminação

do novo coronavirus;

considerando a necessidade de coordenação integrada e efrcaz das medidas de

emergência em saúde pública, bem como a participação ativa das pessoas, comunidades,

empresas e sociedade em geral;

Considerando a dinâmica da pandemia no estado de Goiás em qlle se encontra com

mais de 80% dos leitos de UTI ocupados e a necessária reavallação do cenário sanitário;

Considerando o decreto estadual n' 9.803 de 26 de janeiro de 2021 que estabelece

medida excepcional de restrição ao comércio de bebidas alcoóficas;

considerando o pedido da organização Mundial de saúde para que os Paises, Estados

e Municípios redobrem o comprometimento contra a pandemia;

considerando ainda, as últimas noticias de aumento exponencial no número de

iniectados pelo víms no Pais, conotando sérias preocupações locais, sobrerudo em razáo

de uma nova variação do coronavírus criando uma mutação capaz de disseminar e

contaminar com mais facilidade,

considerando os últimos boletins epidemiológicos emitidos no município de Posse -

Go, publicados diariamente, demonstra uma estabilidade no número de casos

confirmados;

Considerando o início do plano nacional de imunização por etapas conforme

orientação do rninistério da saitde a secretarias estaduais e municipais.

Introdução:

A pandemia de COVID-19 é uma emergência de saúde pública global. O

SARS-CoV-2 é um vírus identificado como a causa de um surto da doença COVID19,

detectado pela primeira vez em wuhan - china ern dezembro de 2019. Ôesde o inicio

dos casos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) esteve acompanhando a evolução

da doença e en 1110312020, foi declarado o estado de pandemia de COVID-I9. Esse
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termo é usado para descrever uma situação infecciosa que ameaça muitas pessoas ao

redor do mundo simultaneamente.

Em 20/03/2020, (Portaria GM^4S n' 45412020) o Brasil declarou o

reconhecimento da transmissão comunitária do coronavirus em todo território nacional.

A infecção pelo SARS-CoV-2 se espalha mais facilmente que outras doenças e

estima-se que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 2,5 pessoas.

Cenário em Goiásr

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inibrma que há]/}!pÚ.
casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no teritório goiano. Destes, há o

registro de 358-065 pessoas recuperadas e 7.984 óbitos confirmados. No Estado, há

316.190 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 224.973 casos até a data

de 1610212021. Podemos observar no gráfico por faixa etária que a maior incidência de

contaminação pelo vírus ocorre entre pessoas de 20 a 39 anos.

Hi! 1 .834 óbitos confirmados de Covid- 19 ern Goiás até o momento, o que

significa uma taxa de letalidade de 2,14%. Há 179 óbitos suspeitos que estão em

investigação.
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Podemos observar no gráfico abaixo a distribuição de leltos nos hospitais sob

gestão do Estado de Goiás que há uma grande ooupação dos leitos de UTI, sendo que o

destinado aos pacientes com Covid-19 nos chama atenção pelo número de leitos

utilizados (mais de 85%) e dos poucos números disponiveis.
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Cenário em Posse:

conforme consulta no site da secretaria de Saúde, ate a data do dia 16102/2021

Posse conta com 1.013 casos confirmados sendo 494 do sexo masculino e 519 do sexo

feminino e 973 recuperados. no boletim epidemiológico diwlgado pela secretaria

municipal de saúde são 2l casos ativos em casa, 0l internações em hospital de

campanha totalizando 22 casos ativos, 14 óbitos confirmados e 02 sob investigação.
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Caracterização do risco

O estado de Goiás passa, atualmente, pela 2'onda de Covid-l9. O cenário é

preocupante, já que o território goiano registrou nas últimas 24 horas 675 casos

novos de contágio e 25 mortes, segundo a Secretaria de Saúde (SES-GO) em

boletim diwlgado nesta terça-feira ( l6).

As medidas preventivas amplamente adotadas para enfrentamento da

epidemia fôram distânciamento social, uso de máscaras e higienização frequente das

mãos coà água e sabão e quando não disponivel o uso do álcool em gel.

O distanciamento social tem como objetivo promover a diminuição da

circulação de cidadãos nas zonas urbanas a fim de impedir a maior disseminação do

vírus entre as pessoas.

O governador do estado pelo decreto 9.803 de 26 de janeiro de 2021 estabelece

medida excepcional de restrição ao comércio e consumo de bebida alcoólica t'icando

proibido o mesmo das 22:00 as 6:00 horas. Assim a adoção de medidas como: proibição

de festas particulares tidas como " Open bar" e ou com vendas de ingtessos e bebidas

alcoólicas se faz necessário pois os mesmos se aglomeram sem uso de máscaras indo

contra as medidas sanitárias impostas para evitar a disseminação do coronavírus.

Levando em consideração a pouca estrutura que nosso municipio tem pois não

contamos com nenhum leito de UTI e somente alguns leitos com respiradores, para

casos graves se faz necessário recoÍrer para atendimento especializado em Goiânia onde

a mesma se encontra com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Tais medidas se

fazem necessários a fim de evitar um colapso na saúde e perda de vidas'

Estruturação da Saúde em Combate ao COVID-19

Organizar a rede de atenção para casos suspeitos e ou confirmados da doença

respiratória pelo 20 I 9- nCoV.

Considerando que a via de transmissão pessoa a pessoa do 2019-nCoV ocorre

por meio de gotículas e contato, os casos suspeitos com clinica leve serão atendidos no

Pronto Socorro Gripat tocalizado, no centro Saúde de Posse, com atendimento de

segunda a sexta-feira das 07:00 às l7:00 horas. O PS Gripal está localizado ao lado da

Unidade Hospitalar Municipal onde serão feitos os atendimentos de casos moderados e

graves. Caso haja necessidade da transferência para centros de maior complexidade, os

pacientes serão inseridos no Sistema de Regulação Estadual conforme liberação da

vaga.

A necessidade de internação hospitalar tem como base a avaliação clinico-

epidemiológica levando-se em consideração os fatores que possam representar risco ao

paciente e a seus contatos domiciliares

W B



n
a

ll

Secretaria de Coordenação de

Pcr§§Ê
Saúde Vioilância

Sa-nitária
Geslão 2021/2024

Toda a Unidade Básica do municipio dispõe de equipamentos de proteção

individual (EPI) para os funcionários. De acordo com a etiqueta respiratória nenhum

usuário poderá adentrar aos serviços de saÍrde do municipio sem fazer uso de máscara

facial.

Unidade Hospitalar de Posse

O Hospitat Municipal de Posse atenderá os casos moderados e graves

referenciadbs do Pronto Socorro Gripal e atendimentos notumos e finais de semana. A

unidade conta com enfermarias isoladas para receber pacientes suspeitos ott

confirmados de Covid-19.

CCIH

E sabido que a disseminação viral por CoVID-19 pode ser constante; por isso

presamos pela segurança do paciente. de profissionais de saúde tendo como base as

orientações, estudos e formulaçào de estÍatégia para evitar a infecção cruzada como uso

correto de EPi's.

Gestão

O processo de gestão ocoÍÍe com planejamento constante, a depender do cenário

existente faz-se necessário uma avaliação e monitoramento remanejando gnrpos de

riscos. orientando e usando como base os instrumentos de gestão e orientações contidas

nos Planos de Contingência dos niveis Estadual e Federal.

A prevenção e o melhor caminho, tendo como parâmetro o planejamento dos

vários cenários existentes desde Atençâo Primária em Saúde até a Média complexidade

(Hospital Municipal de Posse), visando uma melhor oÍ'erta de serviços de qualidade,

desde manutençâo de veículos ao fornecimento de insumos e gerenciamento geral de

equipes, avaliação de fluxos e normas para o enfrentamento da COVID - 19.

Salientando que a comunicação é de suma importância será emitido diariamente

boletim epidemiológico sobre os-casos da Covid-19.

Conclusâo:

Para a t'lexibilização das medidas excepcionais sobre comórcio p consumo de

bebidas alcoóticas e recomendações para eventos durante o período de pandemia

descritas no decreto n" 28 de l2 de fevereiro de202l,levou em consideração os dados

epidemiológicos acima mencionados, constatando-se um número estabilizado e

sustentado de casos em nosso município. Além disso, considerou-se também a
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permanência da capacidade assistencial adequada e a manutenção de medidas de

internrpção da cadeia de transmissão da doença.

Com o início do plano nacional de imunização, um levantamento realizado pela

SES-GO apurou que, até esta terça-feira( I6), tbram aplicadas I 77.763 doses das vacinas

contra Covid-19 em todo o estado de Goiás. Ao todo, Coiás recebeu 356.180 doses,

sendo 290.680 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.

'Para a flexibilização prevista no decreto n" 28 de l2 de levereiro de 2021, os

segmentos deverão adotar rigorosamente as diretrizes e protocolos de segurança

sanrtária estabelecidos nas notas tecnicas emitidas pela vigilância sanitária.

A Secretaria Municipal de Saúde permanecerá monitorando a evolução dos

casos da Covid-I9 no Município e a qualquer momento, ao se verificar o

agravamento e ou diminuição do cenário epidemiológico e assistencial, deverá ser

revista a necessidade de restrição e ou flexibilização

Ressaltamos a importância da prevertção e da conscientizaçào de todos os

cidadãos: mais do que nunca, o cuidado e a melhor fbrma de demonstrar respeito.

Sabemos que agora é a hora de agirmos juntos. Juntos com o govemo, com os

profissionais de saúde e Çom o País. E seguirmos certos de que a solidariedade e o

comprometimento nos fortalecem e nos aproximam, não há dúvidas que sairemos disso

ainda mais fortes.

Posse- GO, l7 de fevereiro de 2021

Janine S Bonfim Antkiewicz Ke de Al eida Brito

Secrctária unrcipal de Sairdc Coordenadora de Vigilância Sanitária
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